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JE S O P U
A E N DEN
E Z

!/? vreemde gejïeltenijffe, waar in de zaakcnvanYLu-

rope- zich hedendaags bevinden , zoo ais Mcrcu»-

rius zeederd eenige tyd , ons hier in ^Elifedche

velden heeft onderrigt , ontflak in my over eenige dagen den

oude lufl en aangeboorenegenegendheid y om de menfchen door

nutte en vermakelyke Fabelen te /lichten. Hierom liet ik uit

ons-zalig dal , door dengemeenepo/lbode der Gooden , met ver-

lof'van de beheerfchtcr der ondermaanfche ryken, het hik-

hakken van den Tel, als mede het gefchil tuffchen den

Franfche Haan , en de Lombaarfche Hennen , door

"(upiter beliegt , de ivaereldlingen toekomen. Doch eindelyk

heb ik door veeifmeeken en bidden zoo veel van degoedertierem

J>ro&rp'ma venvurvcn y dat zy my heeft
v

. toegejlaan , myn

gekirecfi na urne waereld afte vaardigen , om daar door van

alles naauwkcurig onderrigt te worden, watterbyu omgaat.

Ik zal danweder de heeften , gelykvow heen

'

}
doen/preeken,

en door de zelve de menfehen keren , hoe zy hunne ivaare bè~

tangens moeten behartigen, en hunnefchade en nadeelmyden,.

Hierom heb ik be/hoten, aan ifs vieekdyks in eengenoeglyke

Fabel een natte zèddes voor te houden, ophoope , dat ik

door dit middelmyn oogmerk van u eenig voordeel en- ver'maak.

toe te brengen , mag bereiken..
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JE S O P U S
I NEUROPA

Het Verdrag van den Tyger voorgefteld , en tuffchen

hem , den Eenhoorn , Leeuw , en Kat geflooten.

Den Tyger alken.

fö&WféAn. alle kanten naauw omsingeld , en fel aangetaft

,

1$^ \lï heb ik my eindelyk uit de gevaarlyke ftrikken ont-

^^w wart j de fcherpe peilen op myn taaje Juiyc afge-
«gsgfe^ ftuy c , en metweinige van myne macht te laaten , een

zwaare dans ontfprongen. Vermits de Pcrjiaancn in^fiemy
op de jagt gebruykt hebben, had ik allerlei liften en ftreeken

tegen de honden en Jagers, afgezien, en ik nam niet zonder

reeden tot myn Wapen-beeld de Zon; by die Volkeren eer-

tyds aangebeeden, die alleen alle de luyfter en glans der ove-

rige hemelligten door zyne fchitterende Straalen verdook.

Maar, ó bittere fpyt! de gladheid van myn hnytisverdwee-

nen , myne bitze tanden bot, myne ontzaggelyke klaauwen.

zyn ftomp , en kragteloos geworden : doch niet baart ir:y

groo-
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grooter fmart en verdriet , dan de algemeeue ruft. O laffe

en verworpene harten , die alleenlyk om de vrede te beko-

men, de Wapens aanvaarden 1 voor zulke edele en hoog gc-

dreevene Schepfels, als myngeflagtuitleverd, is ruften, roe-

ften , en van hen wort alle zoort van vreede, voor oorlog,

en in tegendeel zelf de Woedende Oorlog voor een aange-

flaame vrede gerekend. Ontbreeken ray dan middelen , om
deze diepe ruft te ftooren , en alles weder in rep en roer te

brengen ? Ben ik dan te vergeefs Prothcus ? ó neen , bedrieg

ik my niet. Heb ik my niet , als 'er op zee wat te haaien

viel , vaak 'm een Dolfyn hervormd ? Is 'er onder het pluym
gedierte wat te doen , weet ik my dan niet fchielyk in een
Haan te veranderen \ Durf ik in die gedaante niet beftaan ,

zelf den Schildknaap van Jupyn , den ontzaggelyke Adelaar
te tanden ? Maar zacht , daar doet zich voor my een ge-
wenfehte gelegentheid op. De Nazaat van de GotfcheLeeuw 9

eertyds uit Ajrka tuffchen de Pirineefe bergen , en Ca/pe
overgezet , legt te zjeltoogen. De lafhertige fuffers vree-

zen , dat uit zyn dood nieuwe beweegingen , en ontroerin-

gen zullen voortfpruiten. Hier door voel ik myn hoop en
moed groeyen , ik zal, by dat voorval myne klaauwen roe-

ren. Maar ik wil my van deze nutte Staatregel bedienen;

Qui nefcit fimulare regnare nefcit.

Wie niet weet te veinzen , weet niet te Heerfch en.

Ik zal my argliftig gedraagen , als of ik het geheel met hen
wil helpen deelen : ik zal aan de Magtigften dezen voortel-
ling doen , de overigen zullen genoodzaakt zyn , ons te vol-
gen. Maar zie daar , den Eenhoorn , den Leeuw , de Kat ,

ên andere wel te pas , en ter regte tyd by een. Ik fpreek
Jien aan. Groote

,
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Groote, vermoogende, hooggeachte Vrienden, en waar-

de Bontgenooten , aan ii allen is genoegzaam bewuk , dat

ik overlaaden met glory , zat van roem, en oud van dagen

niet zoo zeer behertig , als hec overig van myn korte levens

tvd m een diepe ruft, en aangenaame vreede te flyten. Het

drei-ende gevaar van de aanftaande dood van myn Bloed-

verwant zal veel hafpeling veroorzaaken , en verwarringen

baaren 't Paft ons grootmoedig , alle belangens ter zyde te

Reliés den boedel, die door zyn dood Haat open te vallen

,

voor af by tyds te verdeden , en die verdeeling met alle onze

kragten te (haven , om door deeze middelen alle onheilen

voor te komen.

De Leeuw.

HeerTiwr, waar heeft men ooit gehoord, dat men immer

de huvd van iemand verdeelt , eer noch de laatfte fnrk ten

monde is uitgewazemd ? Ik vrees niet zonder reeden , dat

ik hier door de luifter van myn beroemde naam , van het

re-t en de billikheid altyd en alom te handhavenen , zou ver-

duylteren. Doch zoo uw voorftelling u ernft is „ ik zal ech-

ter niet weigeren die te hooren.

Den Eenhoorn.

LVe raad en voorftagen zyn, ö Tyger, by my niet buiten;

quaad vermoeden..

De KaK

Al wedder nieuwe grillen? daar leven is, is hoop. Wat be-

hoeft men voor de nood zich t-e ontruften: laat ieder een na

zyn.
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ïyn eygen welgevallen over zyne eigendommen befchikken.'

Nochtans voel ik my door groote nieuwsgierigheid gedree-
ven, om te weeten, wat de Tyger hier mede voor heeft. Ik

heb uw liftige aart en ftreeken grondig leeren kennen , het
is my noch niet vergeetefi , hoe ik by na door uwe loosheid

verilrikt , en door uwe boosheid verllonden ben geweeft. Ik

ducht , dat gy alleen uit zy t , om een ftok in
3

t wiel te fteeken ,

het gulde vlies te knappen , en ons dan deerlyk uit te lach-

enen , ja het geheel te overheerfchen.

Den Tyger,

Verwaardigt u flegts , myne opregte voortellingen aan
te hooren.

Voor my begeer ik niets ten prooy, als alleenlyk de Lan-
den en Stranden van den brandende Stromli , Vejuvius : de
Arend zal de granaatboomen , de Hefperifche vrugten, en de

gulde vacht in eigendom genieten, de overalpifche beemden,
en andere gehugten zal men als fnippelingen , om een ider

te vergenoegen , aan dezen en geenen gunnen , en de laage

landen , ö ontzaggelyke Leeuw ! in uw buurfchap gelegen,

zullen altyd blyven , als een fcheidspaal , om ons tegen el-

kander te beveiligen. "Wat dunkt u , waarde vrienden , van
<lit voorftel ? fteunt het zelve niet op billikke gronden? kan
men daar door niet alle tweedragt en onrull voorkomen ? ik

twyffel niet , of gy allen zult met my dit voor goedkeuren,
vermits ik hier door in 't minft niet myn eigen , maar het

waare belang van ganfeh Europe beoog.

De Leeuw, Eenhoorn, Kat , enz. gezaamentïyk.

Uwe voortelling zou ons niet onbillik , noch ongegrond
ïchy-
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fchynen ; indien men ooit van uwe trouw was verzekerd ge-

weeft : kon men flegts ftaac maaken op uwc woorden , en
beloften.

De lygeri

Verlaat u daar op geruftelyk ; ik zal den Oliphant , dsn. Beer±
en andere dieren , die daar in eenig belang hebben , in de

zelve gedagten doen vallen , en ons verdrag goed keuren. De
Gooden ftraffen den verbreeker van dit verbond , gelyk een

gellagte zog: hy werdevan ieder van ons voor Vogelvry ver-

klaard , en wy zullen gezamentlyk alle , die deze voorflaagen

ooit durven tegenftreeven doen lheuvelen..

De Leeuw , Eenhoorn , Kat^ enz. gezaamentlyk.

Op deze voorwaardens neemen wy het verdrag aan.

Den Tyger weg gaande by zich zelve.

Ha, ha, ha! myn lift is gelukt: ik heb hen al weg: ik zal.

:er gelegener tyd my van dit verdrag 5 tot myn voordeel wee-
gen ce bedienen.

E Y N D E.

<$*j; *$•*&?<^s«?
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D E

TOVERLANTAREN
De Courtifaane, de Ba/cjue, de Hidalgo, de Paap,

DE PAAP.
pAng leeve de Groote Cardinad ! lang leeve Portocarrcro !

DE HIDALGO. Il diabo leve il Portocarrcro ! en alle Pax-

w
pen regeering!

DE BASQUE. Hert tegen hert : wat getier is dit ? waerotn zyn uwc

Edelheden in woorden ? Signora , wat is hunne quejlie ?

DE COURTISAANE. Zy praaten van een Tejtamcnt van den Koning

,

en zyn beide dol.

DE BASQUE. Wat Tejlament? zyn 'er zulke gekken , die van eenan-

der zoo moeten afhangen , dat a's hen 't geluk vry maakt, dan een parka-

ment, of papier van een doode hen verflaaft ? dat demenfchen een hoofd

moeten hebben, dat is in de oorlogen, om de befcherming , in de vrede

om het dempen van partyfchappen, en onder gelyken , om beft wit; maar

datzooveele hondert duizenden , zonder weeten , toeftemmen , of ver-

kiezen , verbonden werden , tot de onderwerping aan een vreemd , om
het Tejlament maaken van een ander, dat is dul.

DE COURTISAANE. Ja , ja , die de waereld zoo vindt , moetze

zoo gebruiken : brave borgers hanthaaven de tegenwoordige ftand , in hun-

ne landen. De boozen haaten allerlei regeering, de gekken pryzen de ge-

weezene, en de ongerufte Kaüjfcn trachten na een nieuwe: maar de duivel

zou naaulyks geruft zyn onder een Franfche.

DE BASQUE. Dat volk is met hun meefter uit de Hel gekroopen ,

en zy werken vyf fchoften daags , om de menfchen te plaagen , zoo dat de

duivel , op hetyverig woelen van deze zyne knechts, leeg kan gaan.

DE PAAP. Die groote Akkrchrijkhjkjie Koning , heeft alle de ketters ge-

dempt, en alle vyanden getemd, hy is alleen genoeg voor alle de kroonen,

en zal van ons weder een Monarchy maaken , als wy pleegen te weezen : dat

Tejlament, dat Tejlament , is de zielbalzem van onsryk.' De
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DE HIDALGO. Ja, dat is onze Bezoar, onze Piëtra de Porco, maer

van de fynfïe , dat is , Piëtra de Portocarrero. Wy zullen een Modes Popje

hierkrygen, een paruikje zonder hoofd, een Camifoo! zonder hert , beent-

jes zonder kuiten , en fchec zonder degen , met een groote Suite , Balla-

ditis , Vtolms , Operiften , Commedianten , Poëten , Intriguanten , Voleurs , &c. Weg
niet de Golila , Manteïïa , Spada , &c. Todos los Hidalgos Cavalieros , Signo-

res, Commendadores , UReyno, confustbefo, ros diplatoy oro. Wat zal hier van
werden ? zal Spangien de flaavin van Vrankryk werden ? dit is een nieuwe

itrik van haar Ragion di Stato: zy verdeelen eeril het Ryk, dan onzeKo-
nings leven , en nu onze wetten, en goederen. Wy moeten 't vergif den
Koning ingetoverd zien werken op zyn leven, zoo langfaam, en fnel, als

't de duivel in hun kraam te pas komt , en dan, en niet vroeger is zyn
Majefteit dood , en dan niet vroeger is 'er een Tejlament , als hunne legers

ons op den hals ftaan , om de Ryksverraders te ftyven in hunne fchelmze

uitvoeringen : om zulk een ontwerp , als by onzegeboore vyanden , tot

veinieting van onze welvaart, naam, en eer gefmeedis, voor onze Mo-
mrchs Tcjiamcnt ie doen doorgaan: 6 Godvergeeten toeleg , een Paap zyn
maaker , een Tyran zyn vinder waardig !

DE BASQJÜE. Wy hebben dat Tejlament, al drie maanden geleeden

te Fontarabie, in fchrift gezien , eer onze Koning bed reé was , terwyl hy
noch, dan na de eene, dan na de andere plaats zich ging verluftigen.

DE PAAP. Ja, zoo gy meent: de Koning zou lang zoo hebben geplai-

fierd: die had allangzyn^7/poo;r : maar door zulke ongemeene middelen

verken wy geeftelyke. Ons is toevertrouwd het lot van Grooten, en van
Kleinen, hunne portie vanlevenstyd, iszoowelalshunneport/evan hemel,

hel , en vagevuur, onder ons beftier : Zyn Heiligheid is Stadhouder van

den Hemel, wy van hem: wat 'er nu voorbefchikt is, werd ons bekent

gemaakt, envan ons behandelt , even zoo als de goederen , enlichaamen

der Weezen van hunne Voogden : 't is de plicht der waereldze magten , van

de geeflelyken af te hangen, te lyden , 't geen zy opleggen, en met eer-

biedigheid te danken, 'tzyhen, de gevallen of leed , of liefvoorkomen.

DE HIDALGO. Braaf! heerlyk ! enbillyk! wat fchoonder Ficarijfcn

ftelt de Hemel, zoo ze zulken tot haar dienft neemt! en echter, al is 't

hard om te hooren , zoo is 't niet vals: maar 't is een ingekankert euvel,

en om de overvloed van de gekken, die onderuwe, kap, ban, en vloek

zuchten, ongeneeflyk.

DE PAAP. Signor Hidalgo, uwe krop, en gal zullen nu al uitgebraakt

2YQ , en uw oor tot reeden gereed. Is
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Is het niet waar , dat den Hemel beter is als de aarde ? is dan het gee-

ftelyk wit niet verre boven 't waerelts belang ?

DE COURTISAANE. Ja , voor ieder een ! eerwaerdigften Heer,

behalven u , en de uwe : maar zoo raad gy de zwakken zelf vreemdt , van

dat te toonen.

DE PAAP. Zwyg Signora , het is niet voor de vrouwen dat ik fpreek.

DE HIDALGO. Noch minder voor de mannen , Santo Padro , maar

gaa voort.

DE PAAP. Nu moet het goed van de kerk , hemels , en geeftelyk

geacht zyn. 't Goed van de kerk is 't uitroeijen van alle de ketters.

Spangien als Spangien ,
ja het heel Kyzerryk was daar toe niet bequaam :

onze krachten waaren uitgeput , en die van 't ryk verdeeld
, ja zoo veele ket-

ters daarin, als Roomfchen. Maar de Raad, de Propaganda Fide , en de heilige

Inquijitie met haare magtigfte voortplanters , van den heiligfteLoyo/tf , heb-

ben daarom 't oog moeten wenden na Vrankryk: die heeft van over tachen-

tig jaaren zyn groot dejjèin , van een Monarchy over Europa , zonder het

welke de kettery niet kan uitgebrand werden , wel onderzocht
,

gezift, aan

de heilige Stoel medegedeeld, en werkfteliig gemaakt.

DE COURTISAANE. Hebben de Franfcbenook zulke Spaanfche fcha-

kelPo/Zf/evan eeuwen op ordre gerangeerd, zoo zullen ze even eens vaaren

als de Spaanfchen.

DE PAAP. Zy werken na den invloed van 't heilig Hof, en dat, na

den hemel , die eeuwen der eeuwen beftierd heeft , en valt gefield het

goed van de heilige kerk.

Nu had die Franfcbe kroon al groote voortgang gemaakt in Groot Brittan-

niën, na dat 'er deze Monarchiem geruft had: want deze begreep het met
den Zoon van Karel de V. Philippns trouwde Maria , de Dochter van Hen-

drik de VIII. en doofde aanftonds de vonken der ketteryen , van Hendrik

aangelegd , onder Eduard aangeblaazen.

DE HIDALGO. Wel van waar is u die kennis van Hiftoricn aange-

gewaaid ? daar uwe medebroeders qualyk genoeg Latyn konnen tot hunne
dienlt, leerende maar de woorden van buiten, en een ottwe Pajfie Preken,

dan zyn zy groote gaauwers.

DE BASQUE. Ja zulke geleerde kerkhelden hebben wy in ons land

by uitneemendheid.

DE PAAP. Palabras! als nu ons geeftelyk lichaam zag, dat Spangien

door
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door den oorlog tegen de Hollanders was gebrooken, en 't Kyzerryk door den
Turk., den Fransman, en den Zweed verwoed wierd , en magteïoos , om de ket-
ters te dempen, hebben wy onze oogen, als gezegd is, gewend o\>Vranbyk,
die heeft ons ten ge vailen al de eeden , aan zyne Hugenooten gebrooken , Engeland
omgekogt nzKarel de Hoede* dood : jazelfbyzyn leven, gelykby Karet den eer-

jle al ondernomen was, tot zyn ondergang, om de Getijen m Holland op 't Jyf te
vallen, endezyneninE«£<7rt«d, enScbotland uit te moorden, als te vooren in
Terland: daar na heeft hy m Savoyen hzn uit hunne oude nellen gejaagd, dat men
Albigeoifen , noch Vaudoifen meer vindt, en hy heeft ons een onbedenklyk ver-
maakgegeeven , met al dat volk ? en hunne predikanten uit zyne landen te jaagen

,

de kinderen af te neemen, de galcijen, kerkers, en kloofters te vullen met de
tv yfdaars, de galgen en raden met de hertnekkigen. Deze is onze man , voor
hem zullen wy alles overhebben, en onze zielen en beurfen ten bellen: hy zal

dit ryk, en de Spaan/e Nederlanden , die halfketters zyn, weer gants zuiveren,
en daarom moet men dat Tcflament op draf van ban , en doodzonde eeren.

DE BASQUE. Dat Tcflament , Paap , is zulk een voordeel niet, als gy
meent, vooru, voor ons, noch voor Lotiys.

DE COURTISAANE. Noch voor de 'Dames : want ofdie Koning al de Prin-
fen van den bloede zyn broeders , ja zyn eige zoons kinderen , om zyne badaarden
heeft tekortgedaan en al laat zich die Monarch van la Valiere , van Matte/pan,
en vari Maintenon regeeren, nochtans eindigen die hunne grootsheid in klooders,
als vermufte moeders Abdijjen. Maar ik heb het op de Koning niet , want die is

voor- onsggconfisaueerd, maer op de Franfen , die maaken veel geraas, engefnap,
ihorken, en laderen die zelfs, dieze niet gehad hebben.' zy beloovengoude ber-

gen , enalsteropaankomt danbetalenzemet nipes , en bagatellen , ofmetrow-
plimeriten : Catsjnres ! Eeftias !

DE HIDALGOS. Wel Seignora, ik acht 'er uwe GentileJJa tegrooter om,
dat gy hun klaater goud van 't fy ne wel onderfcheidt. Maar Ba/que gaa gy voort.

DE BASQUE. NiemandisdenheiligeVadergevaarlyker: al watdeP^wzoo
begrypt, zyne Gaüicaanje kerk begrypt hetnetanders: daarvan is iiy Paus, en
hy zal onze Aardsbilfchop van Toledo, zelf noch wel op den duim doen fluiten:

ziet eens toe, als hy Engelenburg zal dwingen, nzVcrfatllcs teluideren, de7V/,
en andere ceremoniën zal hy wel affchaflen: en moogelyk te oud voor vrouwen
zynde, zich zelf noch Paus maaken , als 't hem in zyn kop, of in zyn kraam te

pas komt.
Uwe inkomflens zyntevet, hy moet u brengen in die reformatie, disLuther,

en Calvin begeerden. Voorons is het niet goed, want onze Grandes zyn nu zelve
zoo veelè Koningen , dieznl hy hunne fchatten , en waardigheden afgenomen heb-
bende, doen kruipen , als zyn Ducas , en Pairs, eerty ds zoo geacht, de Minijlers

reduceert n , ofafzetten , al de Mercedes intrekken : den Adel door edillen , laden.,

en Arrierbam tochten uitmergelen: de Kooplui hunne rctouren inllokken, en
zyne MamifaEuren ten pryzen , als 't hem gevalt, opdnngen, alle andere natiën,

en comtoiren affayden , de remgelden , en wilfels met valfche rekeningen effenen

,

enonsalkn dwingen achter de ploeg tegaen, en als llaaven uitgehongerd re qui-

nen; terwyl zyne Popperttiters onze dochters, en wyven tot hoeren, enlletcen

maaken, Forovcillacospatar de baco. Voor
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Voor Louis zelfkan 't ook niet goed zyn : eerfklyk om dat de Engelfcbe Monér-

iby, en de Staatendcr Vereenigde Nederlanden , bedroegen door dit zyn laatlle,

en ongehoorde fchelmftuk, zoo uit verbittering , als om het belang van hunne
vryheid, en de welvaard van hunne Koopmanfchap de wapenen te water, en te

land tegen hem opvatten , met het Kyzerryk zich voegen , en andere Vorlten , die

van hem geleeden hebben, en by zulk een Teflament meer Jyden zullen, aan hunne
fnoer trekken, en meteen gevaarlyke oorlog tegen hem opkomen, dat hunne
magten te land , zyne magten omtrent evenaaren zullen in het begin , en te boven
gaan in 't einde, endat zyterzeegewLrelykhemoverweegenkonnen.
DE HIDALGO. Gyzyt niet doorgedrongen daar 't legt: Cardinaal Portccar-

wowilhetrykregeeren, gelykhy na 't onderdrukken van deOof.emykfe, en Ko-
nings party heeft gedaan: des heeft hy dit Tejlament alzoomet desKonings van
Vrankryks overeenftemming , buiten iemands mederaad , door zyn neef, als

mondberichter alleen geflooten : de Biechtvader, (die wel haalt gelicht zal wer-

den,) weet alleen de waarheid: die Cardinaal zag nu zyne banden niet te houden
als met de voorgaande fchelmflukken, door eengrooterop nieuws ftaande te hou-

den: de Edelen waaren al valt gefield, ja op weg, die na Vrankryk , Romen, Por-

tugal, Duytsjland, en Engeland moeiten verreizen , en droegen het Tejlament al'

met zich , eer 's Konings dood openbaar wierd: want Don Jan de A/meida, waste
Villa Flor al met het Teflamentgearriveert , een dag voor dat de Courier met d e ty-

ding van dedoodquam. Nu moeit de Koningin , en haare bande, ftraks onder,
alle zyne partylingen 't Hof uit, by hem bleef het Interregnum , en hy was Ko-
ning; had hy ook kans gezien die groote Perjonadjen , Ducd'Areos , den Infanta-

do , Palejiina Vexar , Totedo , en zulken te plooijen na zyn zin , men had van geen
Tejlament gerept: maar hy zou een regeering van 12 Grandes, gemaakt, zich zelf

daar van Prefident , en meefter gehouden hebben, met ds titel van Cardinal Pro-

tetlor del Gran Gonfejo de la Monarehia: maar die met hem niet willende toeval-

len, moeft hy zoo een fprong waagen: naamentlykeen Frans Prins, erfvyand
van onze natuur, navolger op den troon van onze Koningen noemen: dien krygt

hynu, de befte Grooten wyken, willende, noch kunnende de euvele baldaadig-

heid der Franfenlyden , noch tegenftaan , hoe gevaarlykeen hoogverraad dit aan
onzeRykenis, wéethywel, maar blindin deloopvanzynmeefterfchap, heeft

hy ons aan zyn heerszucht opgeofferd: numoet met'er tydvan kant, ofhy, of
ons Tejiament Koninkje : die ziet wel hoe 't hier gebakerd ftaat, maar zal dit op de
raadyan zyn Grootvader ontveinzen: of nu Portocarrero decomedk wel zal uit-

fpeelen, dat moet de tydleeren.

DE COURTISAANE lkheb byzondere correfpoudentie met die Dotia Calc-

Jlina , wiens moeder te Romen met den Cardinaal zoo wel was , dat hy in 't aanite-

ken van 't groot vuurwerk, haar by de hand in een apart vertrek leide: die heeft

my vertrouwd» dathy Vrankryks ondergznghier door bevorderen wil, enheime-
melyke ordren op veelcplaatzen heeft gezonden, byzonder na Cuba* Mexico, Po-

f0/1, en elders, om te dwerspaalen al de Franje onderneem mgen op onze zilver,

.

vlootcn : en dat miflende , zo moet op >laatft van de rekening, de magt van Vrank-
ryk haar zoo veel meer tot lalt zyn , als ze meer te groot is in uitfpanning.

DE HIDALGO.- 'tlswat flout zootefpreeken, maarwys, zoo te denken

-

hoe«
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hoewel wel ik altyd gezien heb datdemenfchenalszyzichbedraaid vinden, inde
loop van hunne loosheden, de gevallen, en de invallende veranderingen weeten
van achteren zo te verwen , als ofzy met hunne raad , zulks voorzien hadden : viel

't echter zo uit, dan zou 't goed vreezen, en valt het weer anders om, hoedwers,
offchuins, zoo heb ik meerendeels geleezen, gehoord, en gezien, dat de geefte-
lyken, byzonder Cardinalen tot het laatfte oogenblik van hun leven de regeering
boven, of ruim nevens de Koningen gehouden hebben: Vrankryk, Poolen, enan-
dere ryken geeven daar van de proeven. De reden is , om datze de fchatten van die
ryken ruimfchoots tot heimelyke onderrichringen gebruiken, wyl'then, kin-
derloos zynde, nietfcheelt, of zy ze uitgeput, ofwel nalaaten, enomdatzyde
belangen van de kerk altyd voor hunne koletir neemende , van alle de geeftelyken ,
binnen, en buiten geholpen werden, waar door de dingen tegen hen gefmeed,
meeftverydelen: de Stoel van St. Pieter'm't oog hebbende, bevorderen zy ook 't

befte van 't Pausdom, dat hen wederom de hand bied: en danzekere looze trek-
ken, die in de geeftelyken vallen, dietellinks, en te oneerlyk de edelegemoe-
deren voorkomen, en by hen wat vermomd, wel gebruikt werden.
DE PAAP. Zoomyn Heer, dat fchildert al fraai: BaJIapar Amourdedios....

Signor Cavaliero.

DE COURTISANE. Eer gy gaat, myneHeeren, moet ik dit fluiten met een
vertelling aan onze Konings dood behoorende. De Koning wel zynde, alderlaaft

met zyne Koningin , zoo zag de Cardinaal te gem oet , dat zyn aanzien , en da voer,
waar op hymeinde voort te gaan, ftruikelde: waarom hy dan de gezondheid van
den Koning door Doctor Ferrandi Spina befticrde, de Koning deitilte, en 't Hof
deed houden: daar maakthy denKoning door den Biechtvader ongeruft, enin
die ftand valt hy hem 's nachts aan, met in zyn kamer tegen de muuren te doen
fpeelen verfcheide figuuren: zyn Eminentie zelfden Koningbewaakende, Jtruifte

zichzelf, en den Koning op de verfchynftraal. 't Was een beeld van zyn Vader
PbilippisdelV. dat van klein grooterwierd, daar opvolgde een dood, voort ee-
nigefoldaaten, enmonfters, cindelyk de duivel, en voor 't laaft een engel met
tlepurperehoed, eneenkroon, en fcepter daarop. Dit laafte hiel ftand een uur
lang, tot dat de Cardinaal ernftig quanfuis biddende , den Koning , en zich zelve
vandit F///öf«bevryde. De Biechtvader van den toeleg bewult, zegt 's morgens
diergely ks gezien hebben , met deze zin in woorden

:

Zoon volg uw Vader
j

En die u te gelyk

Uw dood komt nader , Nu , en bier na verflinden ,

Dezen zullen uw ryk , I Of dees moejl redding vinden.

De Koning benaauwd tot derdoodtoe, was nergens meer toe bequaam , alsom
Portocarrero alles over te geeven , tekende verfcheide Parkamenten en Blancos ,

tot zulke behoeven als de Cardinaal voordroeg, en daar op gingen de veranderin-
gen ten Hoof, en de befchikkingen na buiten aan alle kanten voort: waar na de
maat der zaaken genomen zynde, was de Koning dood, en zyaTeflamentge-
maakt, zoo als het den dxrdinaalbeR imvn belangen geleegen quam.
DL BASQUE. Signor, Veja con dios, los Efpaguoles , Jon hatemados. Maar

dat op valfe gronden gebouwd werd, ftaatnochvaft, noch lang.

EINDE.
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DE BEZWOORENE
S C H I M

De Spek , de Moor , en de Pelgrim.

DE SPEK.
;
An zulk een Monarchy zoo daalen ! zulk een magt , waar in meer
als achtien Koningryken in een geflooten , iamen onder Kajtl -

Hens banieren, de oude wee/eld tot fehrik, de nieuwe tot toom
waaren , zoo krimpen ! Zyn dan de Kajliliaanen niet meer mannen

als eertyds ? moet men van ons zeggen , dat wy geweefr. zyn ? en fchiet ons

niet meer over als 't verdriet, van te moogen, fnorkende van onze Voor-

vaders armen, zien hoe weinig nu die nakomelingen geacht zyn.

DE PELGRIM. Ha Signar Cavalliëro , 't is met deze Monarchy ge-

daan. Maar men moet patientie hebben : het is de ordre van 's hemels

bellier in menfehelyke zaaken , dat de magten het toppunt bereikt heb-

bende daalen, en tot het Iaagfte gedrukt ryzen.

De SPEK. Dat hebben onze Vaders al gemeind , dat zy tot hunne

kagfte fland gedrukt waaren : zy hoopten weer te ryzen , wy ook , maar

zinken ondertuflehen al dieper onder. Dat kan men niemand wy ten als de

flappe Inqitifiteurs : het land is te vol Jooden , en Ketters : daar kan geen

zegen in vallen , of 't moeft met heilig vuur gezuiverd werden.

DE MOOR. Als 'er zulke wyze mannen opftaan als deze Signor, dan

zullen deze Koninkryken groeijen , en bloeijen : de Mooreü moeden 'er

uit : de heilige Koning rufte niet : wy wierden van den eene hoek na den

andere, en eindelyk uitgedreeven : zeventig duyzend bleeven verfiaagen

in onze Iaafïe waaging voor de zetel van vier hondert jaaren , in Vakomba :

twe hondert duyzent ilaaken over, om de cudewooniteden hunner voor-

zaaten tot ichuilplaats te zoeken : dat. was een winlt voor 't ryk , om
eeuwig te beweenen : want wat volgde daar op, als 't geen de nood deze

rampzalige ballingen moeft leeren ? om land , en goed gebragt , te gaan

ruiten 3
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auui , en rooven : van die tyd af zyn deze zeekuften nooit veilig ge-

weeft : van Feloukcn zyn ze tot Brigautynm , daar van tot galeyen , en
eindelyk tot fcheepsvlooten gekomen , en ten waar hen de binnenlandle

zydigheid fchiften , die zelve Moeren , die veele van uwe , en andere

volkeren voor zwarten , en Kaffers houden , zyn die dappere helden ,

van welke Atherbal , MaJiniJJa , Juba , Asdrubal
,

Jugurata , Handibal ,

zyn gefprooie , die naderhand 't Roomfc juk ondergaan , maar ridderlyk

weer afgefmeeten , met de IVeJhrfe Gothen deze ryken ingenomen , daar

ra die zelfs verwonnen hebben , en tot over de Pireneën , tot in 't hert

van Vrankryk zyn ingedrongen : die zelve , als ze nu , zeg ik , niet mal-

kander zoo zeer verdelgden zouden tegen deze Koningryken welopmoo-
gen, ja te zwaar zyn.

DE SPEK. Maranos\ Maranos! Toutos Animales, Befltas!

DE PELGRIM. Signor Cavalliero , is u, of hem wel bekend de nieu-

we tyding , nu in de Corunna met een Engels Pacqtwtboot , daar ik op was

,

gekomen , en zoo ik gehoort heb met brieven van Patys verzekerd l

DE SPEK. Wat tyding? wat nieuws?

DE PELGRIM. Dat de Koning van Engeland, TVilllam de derde , en de
Koning van Vrankryk , Louys de veerthiende, met de Hoog Moogende Heeren

Staaten der Vereenigde Nederlanden , ziende de bouwvaligheid van uwe Monar-

cby, en die van uwe Monarch* hebben gemaakt een verdeeling van die bui-

tenmagten , vorltendommen , en ryken, welke gy nu niet kond belcher-

men , om de zelve zoodaanig te doen overgaan in handen van verfcheide

Prinfen , dat daar uit de bewaaring van die buitenleeden vaft flaat , en de

vrede van Europa , nu zoo weinig tyds geleeden weer hermaakt , en be-

zwooren, veilig , en ongefchonden mag.blyven : want zoo uwe Koning
fterft , 't geen hy al eenige jaaren fchynt te doen , zou deze kroon in-wei-

nig maanden van Vrankryks magten, aan alle zyden ingedrukt, zonder dit

, refervatyf gebrooken zyn , en uwe Monarcby , die als de oude praalge-

bouwen wel toont heerlyk geweell te zyn , maar zyn ondergang dreigt

,

die geheel vinden , en onder het puyn van zyn grootheid begraaven

blyven.

DE MOOR. Signor, dat is de vrugt van uwe ryken te zuiveren: had

ge nu Mooren, en jooden genoeg, om u tegen de Franfen te befehermen,

dan had deze ilag u niet konnen overkomen : maar wy hebben reeden

over u te juichen, om dat uwe hoovaardy, dwinglandy, roof, en goud-

zjicht , reduveerdige oordeelen onfangen : achtien jaarige droogte heeft

uwe.
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irwe lenden verdorven, de laffe vrees heeft die ontvolkt, en ons daar uyt

gefmeeten; de Neêrfandfche oorlogen de befle van kant geholpen: de dolle

geloofsyver brandt 'er de Jooden , en ketters uit : en de luije goudzucht

voert de overige na de goud meinen : zoo dat Leon, Cajiilien, Granada,

Murcia, Valenc'ia, Andoloucia, en Gallicia , zoo veel manfchap nu faamen

niet uitleveren , als een der Nederland/e Provintien alleen : 't gemak van de

kap, en 't vet van de kerken trekt het grootfle deel, Peru een minder:

de welluft, en haare ziektens haaien 'er ook veele weg, of mergelen hen

uit, en ontmannen hen. Het overige is luy , en laf: uwe arbeidsluiden

zyn Franfen , en Vlamingen , die gaan met geld van de borgers weg : en

de wiflèl van Antwerpen , en Genua fleept het goud van de Galliocnen 'm

hun neft, zoo dat 'er noch volk, noch geld over blyft.

DE PELGRIM. Courage! Signor Caval/iëro , fuf zoo niet, noch my-
mer niet , maar denk met malkander , hoe gy u zelve , en uwe Konink-

ryken zult verbeteren. Echo, de Nympb bad, dat ze zoo vee! jaaren mogt

leeven als zy zandjens in haar hand had : zy vergat by de jaaren te voe-

gen , met de zelve voordeden van jeugd , bevalligheid , en welftand.

De malloot overleefde kort haar jeugd , daar op haar fchoonheid , voorts

haar bevalligheid : die weg zynde verteerde zy in finert , en fpyt, haar

vlees , fpieren , en zenuwen , tot dat 'er op 't laaft niet overfchoot , als

een flaauwe nagalm van een item. 't Zal zoo quaalyk met dit ryk niet

afloopen..

DE MOOR. Neen, neen, maar 't zal met deze hovaardige Monarcby

gaan, als met de gaaven, en magten van een jeugdig paar, het huwe-

]yk maakt ze, en de dood fcheidt ze.

DE SPEK. Non, Botoua de Crifpo: wy ftaan , en zullen ftaan, al had-

den Gooden , en menfehen, Engelen, en duy velen tegen ons zaamen
gezwooren. Maar gelooft gy Pelgrim . dat in iemands hoofd kan komen,
deze ryken te verdeden ? en dat zou de Franfche Koning doen , die nu

zoo dikmaais al zyne rechten op de Nederlanden , of andere deelen van
onze Monarcby heeft afgezwooren ?

DE MOOR. Dat zou hy houden , zoo lang als uw Koning de belof-

ten aan Portugaal, of 't vrykennen der Hollanders : wat Vorften zyn 'er by
u, of by ons, die niét, al wat ze zwooren hebben

,
(zoo 't fchadelyk aan

't belang van hun ryk is ) onbezwooren doen verklaaren , . en vernietigen

door hunne Mufties, Raaden, of Parlementen? hoewel 't eene volk, zoo
wel als de eene Vorft veel van de andere , in eerlykheid verfchilt, ten

miniten om de vernis op 't momaanzicht te leggen. DE .
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DE SPEK. Of de Koning van Groot Brittannien, die ons zoo ernftig tegeis

de Franjeben gehanthaafd heeft, of de Hoog Moogeude Heeren Staaten , die onze
landen, en zeen, zoo trouwhertig hebben befchermd: hoe, parSt.Jage , zou
een nazoon van tVülem de I. van Oranjai, Bandyt, en vogelvry van onze Ko-
ning verklaard, en die Staten voor muiteiingen geacht, en beide overgegeeven
aan de difcretic van den Hartog van A/ba, geen anderhalfeeuw geleeden, zou-
den die nu onze Monarchy verdeelen?

DE PELGRIM. Ja Signor, en dat is zeker, dat men u aldus ruggelingsin
den hemel zal moeten draagen , .want uwe opgeblazene blinde fnorkery belet
dat gy u zelve wel aan en doorziet : uw verval is niet als zoo te redden : 't is

van die magten geteekent , bezwooren , en werd by andere meeft voor goed
gekeurd : dan lyden de zaaken van Europa zulk een gevaarlyke opfehudding
niet by 'sKonings dood.

DE MOOR. By wat Konings dood ? want deze Koning van Spangien is

lang dood.
DE PELGRIM. Dood? dat heb ik noch niet gehoord, of men moeft reke-

nen, dat niet leeven, en dood zyn, even veel is: gelykdeGrooten rekenen
dat niet regeeren , niet leeven is : zoo als de jonge Vryers praaten , die zeg-
gen , dat die niet minnen, niet leeven: want Koning Karellzek. niet te leeven
veel min te heerfchen. " *

DE MOOR. Een Pagie van den Ambajfadeur , den Grave van Uarcourt
die Paarlen aan my verhandelde van de Gravin , verhaalde my , dat de Am-
bajfadeur had aangedrongen , om by den Koning zelf Audiëntie te hebben : dit
was vier volle maanden onder allerlei gezochte voorwendzel achtergebleeven
tot men hem eindelyk leide in de vyfde Camera de los Hydalgosde OuarterReal]
daar was een flaauw lichtien in de kamer gelaaten , 't welk üen'AmbafJadeur'
en den Cardinaal Fortocarrero naauwelyks deed onderlcheiden : des Konings
beeld was in het Sembor , onbeweeglyk zittende , als die wafle poppen van 't

Hof van de Franjcbe tentkraamers Cerc/e Royal genaamd : Baitbafar del Rivo
iprak, naafr. d;t beeld ilaande : de Cardinaal, en Duca d'Infantado onderhiel-
den den Grave de Harconrt , met drie woorden, en een zacht, Vaja eon Dios
maakte het heele antwoord van de Audiëntie: ondertuffchen wierden aanftonds
alom in 't licht gegeeven verfcheide breede vertellingen van het goed onthaal
dat de Franfcbe /lmbajjadcurvznuwe Koning ontfangen had: maar hoe zeer die
welltand van de Koning wierd uitgekreeten, en de koets, als of'erde Koning
in was , op den dag van St.Jacob , na 't Efcuriaal reed, nochtans wiefch da-

Ics 't vermoeden aan, dat de Koning, ofdood was, ofzieltoogende : men
liet dagelyks aan deze, en geene noch Mercedes toekomen , men ftierde aan alle

kanten orders uit , zelfs de importantjle ampten wierden veranderd, alsof uwe
Majefteit in volle kracht, en bezit van verftand was : niemand van Duyt/e, of
Nederland/t aanhang wierd in al die tyd toegelaaten ontrent des Konings kamer:
zoo wel wierd deze rol gefpeeld , om dat cüe weinige Hooftminifiers alle de
ampten tot verryking , en verzekering van de hunne zouden vaft (lellen : en
me,t den Améajjadarr de Harconrt wierden alle de overige toebereidzelen ge-

maakt,
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maakt , die noodig waaren , om, als men het tyd oordeelde , 'tgerugt van

's Konings ziekte te verzwaaren , en het fierven daar op te doen volgen : de
Koningin wierd alle dai^en twemaal onderricht van de Haat van zyn gezond-

heid, maar haare Majefteit, en de Gravinne van Bertips, de vrouwe van Col-

dowits , en alle de Duytfe Heeren naauw opgepaft : hoewel zy heimelyk ver-

fland hielden, zoo men geloofde, met den Biechtvader, die wel voorzichtig,

maar niet min eerlyk was : de wapenen wierden dagelyks in Guipujcoa , en
Katalonien vergroot , en alle toebereidzelen van oorlog daar , en naar Italien

by een gehaald.

DE PELGRIM. In die tydgeloofdejmen alom buiten 's lands al lang, dat den
Koning dood was, en men wilt genoegfaam hetaapenfpel van de Spaan/e Groe-
ten : maar de Franjcben Gezanten deeden niet, als de rechtveerdige wakkei i

van hunne Monarch te doen klinken , dat hy zyne oude dagen in heiJige oeffe-

ningen, met de nieuwe Rel/gieiifen van Madame de Maïntenon, en in ruft zo

te verflyten, en zyne magten alleen vcrga'derde om flip de vaftgeflelde verdee-

ling der Spaan/e Monarcby te doen uitvoeren, en opvolgen : en 't is hem ook
doenmaals noch gelukt, van weg te haaien de eer, uit de mond van een der
wyfte, en dapperfte voorftanders van de Europije vryheid tegen zyne onderne-
mingen : Dat God dank eindelyk de Koning van Vrankryk begon zyn woord
te achten : Maar het Duyt/e Hof wierd zoo wel van het tegendeel verzekerd ,

dat dit, ernftig zich zelve in ftaat ftelde, om ontrent Italien haare oorlogs ge-

reedschappen te vergaderen , en de verdeeling niet anneemende , wakker te

werken , tot opheldering van die dikke nevel van by een geftapelde , valshe-

clen, en konftenaaryen van de Spaanfe, en Franjcbe Minijlers-.

DE SPEK. Ik ben dood! hoe zyn wy zoo bedroogen geworden! en is de

Koning dood, enben ik Spangiaard.' zyn zoo veelealderheiligfte dubbelde Groo-
ten, de Moeder, en de Koningin, dan ook dood! 't is wel gemeen van ande-
re Koningen, Vorften, en Legervoogden geweeft, dat zy twe, drie, en meer
maals dood genoemd wierden, als ze noch leefden, en wakkere zaaken blee-

ven verrichten: de Koning van Zweden, Karet Gujlaaf eertyds , en nu de Ko-
ning van Engeland, JVilliam de derde , zyn over Europa voor dood uitgekreeten

geweeft , drie, vier en meermaalen, ja men heeft daar over gejuigd, envreug-
devuuren aangefteeken : daar echter cle eene naderhand , zoo wel als de ande-
re al te veel voor hunne vyanden geleefd hebben. Maar onze Koning in te-

gendeel, moet drie, en viermaal leevend weezen, na zyn dood: als de Car-
dinaal dit zoo kan uithouden, dan ftaat onze Monarcby , dan kan onze Koning
eeuwig leeven.

DE PELGRIM. Als de Egyptife Pbaroos , of Ptolomen gebalzemd wierden,
en in cle Piramiden weggelegd, zoo was hun fpel uit: maar de uwe begintzyn
fpel met het balzemen van zich zelve : hy heeft de balzem voor zyn zout, of
ziel in hebbende , van meerder ampten gedifponeerd , als by zyn heele regee-

ring , ja ik twyffel, of hy noch met die weiriekende ziel, en dat gezuiverde
lyf, door behulp van 't heilig kullen van Romen, geen jonge Pbilïppen, of Ka-
reis maaken zal : want dan was 't ryk zelf voor een gepurperde Infant , en 'C

joewind bleef by de mirakelvader.
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DE SPEK. Ha! que Jlavera % ejla Maraviljal dan vrierd Spangien van een

Spangiaard geregeerd , en dan hiel die blonde Nederland/e ftam eens op , die
ons twe honderd jaaren onder de knien gehad heeft.

DE MOOR. Hola ! die dat fpel fpeelen, fpeelen 't met de Franfcben, en
dat zal wel erger als alle pellen eindigen: want daar zal opvolgen, dat die on-
verzaade waereldplaag, uwe zieke Monarcby de keel zal toenypen.
DE PELGRIM. Daar van heeft men de lucht al in Engeland, en Holland:

zoo die u niet redden , is 't met u gedaan : anders was 't zulk een zaak niet,
zoo een miraculeufe Infant op den troon te zien : 't was immers flecht , dat
'Joanna in 't byzyn van het groote hoorn beeft , Hendrik de vierde , aan de Koningin
y.yn vrouw, gewonnen door Bertrand Curva , uwe troon betrat , of Hendrik de
II, de baftaart, die Pieter de IV. van Arragon met zyn eigen hand den hals brak.
DE SPEK Wy zyn byzondere, en vrye vrienden, maar uwe tong is al te

vry, Pelgrim.

DE PELGRIM. Con l.icenza, SignorCavalliero: zoo moet zeggen , dat als

het gebeurde, dat de Fransman hier de klaauwen inkreeg, zoo zouden uwe ite-

den , vlooten, en krygsmagten verbeterd worden.' maar uwe dobbele Groo-
ten, en andere Grooten zouden gekraakt zyn: maar Vrankryk verlooren, dat
zou elk op den hals krygen , en door zyn eige overwigt in duigen vaHen.
DE MOOR. Dit is Prophety: ze werde waar! dan zou 'er nu gebeuren 't

geen Alpbonfes den X , den Sterrekyker overquam : de heilige Ferdinand was
idood: Alfonfus veinsde hem te leeven! doet hem van zyne ry ken alles befchik-

ken ." 't lekt uit: alle de Grooten zetten zich daar tegen: in 't naauw zynde,
en de comcdie lchier uitgefpeeld , doet hy des Konings dood , vier maanden
vroeger gebeurd verkondigen : verzekert zich in zyn zetel met Franjeben, en
Duytjhi, (die hem ook voor Naffauav, en Hapsburg tot hun Kyzer gekooren
hebben) en met die magt, en zyn aanhang in 't veld, doet hy zekere Monnik
verfchynen, als de geeft van den heilige Ferdinand: dit werk gefchiede in die
domme tyd, die de geeftelyken niets quaads kon toevertrouwen: de bezwoo-
rene Schim voldoet in verfcheide verfchyningen : zegt gebiedender wyze alles

wat deze Alfonfus tot zyn heerzucht , en gierigheid te pas quam. 't Geloof
van veele verwon de wysheid van weinigen, maar ileepte nazichderechtvaer-
dige ftrafvanden hemel : want de Duytfe kreegen hem niet tot Kyzer', ja hy
moeft die eernaam fchandelyk afzweeren : de Franfcben wierden in Secilien op
een Vefper alle uitgemoord: zyneryken in oneindige oproeron verfcheurd, hy,
in zyn kinderen zelf, dealderongelukigfte, die tegen malkander, en tegen hem,
met vergifgeeving , omgekogte moordery, enbloedftorting van veele veldfla-

gen omgekomen zyn.

E Y N D E.
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HANSOP OP DE KOORD.
DcCagador, de Vlaming, deCriol, en Gafcon.

DE CAGADOR.
Uiquiera cagar? Qui quiera cagar ? Hoe , geen neering h;

zulk een tyd ! my zelven te barfte te dragen aan my n lange mantel,

aan een ftilletje voor de Signoors , en in deze tyd geen neering

!

DE VLAMING. Wat preutelt gy binnens monds Rotfak?

is 't er niet helder?

DE CAGADOR. Myn kopftaat my kroes, ikwenfchmyn werk voor

den droes : is 't nu niet genoeg overhoop ? behoort de Cagado niet al de

Dons, en Signoors op 'tintte komen? nu, ja nu, zeg ik, nuwyeen Fraiu

fcbe Koning hebben.

DE VLAMING. Wel , dat is een vetje ! daar zyt ge meê bewaard , oi

ge met beide uwe beenen in 't vuur lag , en tuflchen twe ltoelen in den affche.

DE CAGADOR. Zoo vat ik het mee: en daarom, in plaats van by de

Toradors te loopen , om de ftieregevechten te zien , die men voor dit Hup-

pelklinkie aenrecht , loop ik met myn dekmantel , en myn ftületje Madrid

op en neer: my dunkt , ze moeten nu alle te faamen de krimp wel in 't ge-

daante hebben, noch eens gefchrceuwd voor 't lelt. Qiü qmer* cagarDon

Trijlan Majlartnias , Hidalgo de los Crilos de Nada ? daar (laat den

bras, ik gaa'er zelf opzitten ?

DE CRIOL. Mexico ! leeft ge , of zyt gy dood ? gy treedt door de

aarde heen. Wat is 'er Cagador ?

DE CAGADOR. Een Fwnfche Koning , Koninkje , Koninkjelyn-

tje, enz. is dat niet wat nieuws! No quieros cagar?

DE CRIOL. Maakt gy daar een fcherts , en Iacherytjc van ? dat is

nieuws genoeg , om door onze lichaamen , zielen , fchattcn , lieden,

en gallioenen te booren. Wie of zulk een krankzinnige kop heeft gehad

,

om een Franfcbe Janpotage Koning te maaken over deze Natie, die zoo def-

tig, zoo eergierig, zoo groothertig, en edelmoedig is?

DE VLAMING. In 't doorreizen van Franknk, iioorde ik den broe-

der van Loirooy noemen het Gemyterd Verken: die is al grooter hans , die

is een Portocanero, een Gepurperd Beeft; ik dagt, als ik 't cerit hoorde,

dar
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óst zyne Eminentie, wel Eminentie, en Imminent 'm zyne concepten vra.s , maar

dat men aan 't Hof, hem , en al zyne aanhangers zou gemaft hebben , als

zulk een dulle zaak te gaan uitvoeren: ondertuflèn is hy al ingehaald, en

al uitgeroepen.

DE CRIOL. Ik wou, dat ik weer hondert Leucas ver in nieuw Gra-

nada ftak , want dit oude zal nu van hen meer als ooit van de Mooren, of

&rac)'w« verwoeft werden, zullen aanHonds van havens, enflooten, van

fchepen en magazynen baas weezen : die zulke duyvels uit de hel doet

zweeren , moet altyd hun werk geeven , en op 't laaft van hen den hals

gebrooken .werden.

DE CAGACOR. liet beurt ook wel anders , gelyk in de Siciliaanfe

re/pers, daar alle de Franfcn den hals gebrooken wierden , wanneer Don
Pedro van Arragon dat Ryk aan deze Monarcby hechte, in Engeland al de

Deenen onder Etbclred met Richard van Normandie verbonden : daar allen

,

die in dat groot Eiland waaien, bek af wierden gemaakt: de Tempeliers

over Europa, de ketters door gants Frankryk op St. B'artholomeus nagt. Dat
zou een meelterft.uk weezen , indien wy hen door een groote Paapen-

ftreek in 't land, en 't ryk , en op denftoel gekreegen hebbende, zoo in

een klop eens faamen barbierden : die duyvels met hun huppelen , babbe-

len, en quinkeleeren , zyn over al onze Minjas, Dcnjas , enWyven ach-

ter 't garen: die vatten vuur, en zyn voor hunne peftige praetjes , en zien

liever een gepoeijerde paruyk , als een rechtfchape man.
DE YLAMINGE. Hvla, niet alle gader : daar zyneerlyke, en wyze

genoeg, diedatverwyfde wefpentuig uitfpouwen, maar indien 'er wat dis-

ordre onder uwe vrouwen regeert , dat fpruit uit uwe eigene quade mar
nieren : zelfs vliegt gy over al als katers uit krollen , en uwe katten wilt

ge opfluiten : gy lieden ziet nagt , en dag uwe bazinnetjens , en uwe vrou-

wen zien naauwelyks den dag : zelfs het laafte ftuk van achten is voor

uwe poppen , en geen maravedis voor uwe wy ven.

Nu, de wyven denken altyd op 't geen men heur verbiedt: wy geeven
rryhcid in Vlaanderen aan de onze , binnen, en buitens huys te zien, en te

Jpreeken, daar zy, of wy mee te doen hebben: zoo neemen onze vrou-

wen onze winkels, koopmanfchappen , en huyshouwens waar; zy reizen

over al heen, en men heeft ze op zyn Italiaens geen banden, noch floten

aen te doen: ook is 't geen eerlyke vrouw, die met niemand als haar man
byflaapt, maar die niemand als haar man begeert: het hert moet gy ueige

maaken, en houden, dan zyt gy veilig voor het lyf; maar gaat zelfeer-

!vk voor, wi't gy, dat zy eerlyk volgen. DE..
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DE CACADOR. Tara Tan Tara ! elk land zyn zeden. Is een Vlaams

voorhoofd zoo week, dat 'er dehoorenszoogemakkelykuitgroeijen, onze
koppen zyn harder: maar gy lieden kunt het met zuipen verzetten, wy
niet. Daar is nu zoo een jonge Poebans digt by myn huys komen kampee-

ren, die loopt als een ryger met uitgeftrekte hals, al de griliados doorgaa-

pen : en ik hoor al , dat hy by avond in de kerk , en by Makquarelkn al

kans gevonden heeft : maar indien ik hem ontrent mynent vind , zal hy .

van den duivel droomen : ik zou hem niet veel ftampey maaken : maar ziet

gy dat endje van myn ponjaard wel ? dat zou hy in zyn ribben hebben .'.

en zoo mag elk doen, foro lasquernas.

DE CRIOL. Vrouwen , zyn vrouwen , laatze buiten onze praat bly-

ven :maar dit verzeker ik u , dat al worden zy hier erkend , ingenomen , aan-

genomen , en meefter , zy zullen 't nieuw Spangien, noch in de Wefl-Indims
niet doen , en zoo de Franjeben , al was 't onder een van hen , die onze
Koning wierd , op onze Indiëns toeleggen , zoo weet ik , dat die Viceroys

,

Gouverneurs , en Hoofdbedienden, onze inwoonders by de hunne zouden
inneemen, ten minften de Criclen, Mcjlicen, Mulatten, en de Boucaniers

,

en aldus zich ie\ven van alle gebied van een Spaan/e Fransman vrymaa-
ken, met de Hollanders , die luiden van eer zyn, of met Engelfen, of bei-

de hun verbinden : wy zyn doch van de Engel/en eerff. afgedaald
, gelyk

wy in onze oude liedekens noch zingen. Naamentlyk, dat Madaco, een
zoon van Owen Guifnetb , Prins van Welles met drie fchepen aan onze
ftranden gekomen is , dat hy in Florida , of Virginia een kafleel geboud
heeft , en daar ryk van kinderen , en knegten geitorven is.

DE GASCON. Gekken ! gekken , ca dl dis, wat keft uw hoop hier

onder malkander ? wat fcheek ons , of die Barbaaren van de droes , of van
zyn moer uitgeworpen zyn, maekt u maar zaamen gereed om ons te die-

nen , want oude wyven klap is niet waard, of de Gafconnen zoude rekenen
voor de Troyaanen, ja voor de Babyloniers over Afien, en Europa gelieerd

te hebben. Vertelt malkander al wat oude besjens praatjens , wy zullen

nieuwe modijebe regeering oeffenen : en by Sant AinodeCorduan , wy zyn van
courage van wysheid , en vlugheid boven alle volkeren voorzien, 't recht
van heerfchen komt ons toe : de heiligen de hemel , de Cafcons de waereld,
Viva Aquitania Francia

!

DE CAGADOR. Qui quicra cagar? wat zegt gy Monfioor Vtn-
Surin de Malat ejle ? zoud gy niet noodig hebben wat te purgeeren ? uwe

hers-
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Jiculcns zyn 700 dampig, gy valt zoo voelt in onze praat, en eer gy weet,
vaar men van iprw kt , maakt ge een gambado d'aeari atro , tegen ons alle drie.

DE CRÏÓL. Laathemwatopfnyden,en wy het niet achten: buiten dit heb-

ben wy een vaft i oude voorzegging , dat een Vrouw uit higela Sema ons zal komen
bevryaen, en vr eeken de dood van Motenxutna, en Atabaliba'. zoo dat myne lands-

| den • ftn hunne vaders hebben gehoord,dat Etfgf^, en andere volkeren groo-

te mogt ter zee hadden, ons zouden herftpllen: maar als dit beurde , zoo zou
het -yn meteen hert, en ziel , om met alle eerlyke Spangiaarde een vaftevriend-

fchap te houden, want wy zyn bynaalle uit Spaanfe grootvaders, of voorvaders.

DE GASCON. En deFranfen? Vertua de maPinetta, de Franfen , die zoud
gy dan uitmonfteren? ba, ba, Signores Maranes. 't Zal aan 'triet niet ftaan ,

dw eikeboomen te befchutten, noch te overfehaduwen: wy zyn meefters door
onze hoofden, en handen. Gy zytvan over eeuwen lang Gallinbas gewend , de
Cagados te hebben, en wy u op de rug te zien : Uwe groote Generaal zullende

Barcelona ontzetten , vond ik in een Japan/e rok op zyn bed, met zyn Hoer,
of Dona by zich, en al zyne trauvanten lieten haar, zoo wel als hy , van my
alleen gevangen neemen: zulk lacbe volk paft goud, noch zilver: devoordee-
len , en gemakken van de aarde paffen de helden, en die te bearbeiden, aan de
Vdiaanen: vy zyn de eene, en gy de andere.

DE VLAMING. Cavalieros, wat dunkt u? dat is goed Frans, zulke difcreete

praat, heb ik ook al te Gent, en elders hooren uitilaan : deze rotterkruyts vent-
jents zyn de helden! ditzyn deKolands , en deRodomonts! wel mannen gy zult 'er

v tl haaft zoo uw bekomlt aan hebben, als wy : zy hebben op een vaftenavond
zich meefter gemaakt van bynaalle onze fteeden, en kafteelen, en hielden de
ïlollandfe Gtiarnifoencn , die daar in lagen tot onzeprotetlie , zoo goed als voor pri-

fonniers deguerre ,ea die coup is zoo gemuijerd door vyfperfoonen :wy hebbenden
duivel geladen , hoe geeven wy hem werk, en raaken wy hem quyt ? by ons mein-
deik, dat dit een vreemde, en (chriklyk zaak was , zulke landverraaders te vin-

den, die onze erfvyanden, de Franfen, in haalden als meefters meefters ! O Huis
van Borgonje, mogt ge eens opzien, dat die wakkere fteeden, die ftoute burgers , die
vrye gilden, r.u laf, ongeacht, vertrapt, en flaavenzyn: en van wie noch? van
Franlenl ik ben uit myn land gegaan , om dat ik hun meefterfchap niet kon dulden.
DE CAGADOR. Al een lucht: 't is hier ook al begaaid in de Corps de Garde.

Onze befte Grootenverlaaten 'tryk, onze befte Kooplien pakken hun goed : elk
begraaft zyn zilver, en goud: daar is winning, noch hanteering, handel nog wan-
der.

- terwyl vullen zy 't Konmkryk op met hunne kantjes ^paffementjens, ftofjerts,

en allerlei vodden , en todden. Die nieuwe hoofdregeering, hier van dit Frans Mo-
,

««/ri/eaangefteld, 't geen men nu zal Efpagnol/feeren , ilaatondertuffen deklaau-
'

v.enin deryksfehatten, elk haalt 'er zyn houwbeet uit, juweelen van de kroon,
en rykftaf, ja vznNoftro Sigvor, en laS.rr.taMadrc , op de hofkappel, en die

goude koppen van St. Laürentius in hEfcuriaa/ _, die zyn al 't zoek gemaakt,
en na oogenfehyn niet gekarabokfl , om weerom te geeven.

DE VLAMING. Onrechtvaardig goed bedyt niet: die. meeftefchat, en die

juw eden", zoo aan beelden als anders , nu te Madrid alzoo geplunderd , zyn
int
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uit ons Nederland gekomen: Philippus, de Nederlander, die de dochter val»

Ferdinand had getrouwd , en door zyn Vrouw Joanna aan de regeering van

Spangien gekomen was, had al die koitelykheid van BruJJel weg gevoerd, en

daar zou vry meer van de fchatten om Reliquien , als anders (taande, hebben

weggekrapt geweeft, hadden Croy , la Lam, en NatfaHiv zich daar niet tegen

gefield. Maar zoo gaat het, koflelyke rykdommen hebben zelden lang eer-

lyke meeflers: die magt heeft, kan de verzoeking niet doorilaan, en in een

krabbeltyd , gelyk deze nu is . denken de dienaars om hen zelven , uit vrees

dat het heerichap hen vergeeten mogt,

DE GASCON. Ben Jla ! ce qui ejl bon a prendre , eft bon a rendre. Dat zyn

gaauwe mans , die op hun (luk pallen : nu is het een rechte tyd voor zulke

braave baazen: o Signores, Maranos, Judeos , & Hifpanjoles , wy zuilen zulk

een reddering in de tnejnage van uwe Grandes maaken : wy hebben by uweiw-
bajfadeurs zulke hooge bergen van zilvere huysraaden gezien : by Don Louys de

Haro, by los Balbajos , en andere, daar toonden de fchatmeeflers de zilverwer-

ken van de overgrootvaders in 't vierde, en vyfdegelit: dat is onorde ntIjk: wy
zullen u van dat grof ongefaconneerd oud zilver af helpen , en zulk een beknopt
tafelfieraadje na de mode van onze Edelen doen hebben: want zoo als ik de
fnaaren gefield zie, zal men u te folie d'E/pagne wel leeren danfen: Totosfer*

biendos de nas Frances , cojoufero qui no es enrieado

DE CRIOL. 't Is een duivel van een Propheet , of een Propheet van een
duivel: maar Sinjor Frames , gy zyt zoo vroeg op : gyzytin'tgras, eergeinde
wyde zyt: indien gy zoo aan wilt in 't begin, waar zal dan'tendheenloopen.
De GASCON. Wy fpreeken nu van ons eige; want onze Hertog Philip van

Anjou, is Koning, over Arragon, Leon, Granada, Caftilien, en duizend zulke

naamen: Koning, en Monarch van alles. En ieder Gafcon is Koning over ie-

der Spagnol.

DE CAGADOR. Ik zie wel, pat het zoo voort, dat ik wel neering kry-

gen zal. 'tGantfche ryk door zal men een zaak zien, CagadoenTodo. Maar
hoe meenig van die Snoeshaanen zal'er noch den hals gebrooken werden? die

tong is dol, dat ze meenig ziel zal doen reutelen in 'tlyf, tot dat men ze met
de Ponjaard een knoopgat maakt, om uit te vliegen: men kan zulke Roncadors

niet hooren , zonder quaad worden : en wie komt juifl geleegen tegen die gek-

ken te vechten, zoo moet menze maar knappen in veiligheid, improviflo, of
zoo een Spaanfe vyg doen eeten: zy zullen 'er na ik tegemoet zie, meeflhunne.
kakelaar laaten moeten.
DE CRIOL. Dit is een volk , als by ons Towwarrys , Opfnyders , Baaida-

digers , hovaardige gekken , en Honsfotten : braave Karels breeken zoo veel wind
niet: maar daar zy evenwel getal maaken , en meeflers zyn , is 't quaad huys-
houden. Wat my belangt , ik pak myn biezen , en gaa met deeerlle fcheepen
weer voort: ik acht het beter te fchuilen in onze Rotzen, BoiTchcn en Moeras-
fen , als te blyven in een goed land met zulke woefle gekken , mala genie in

buenatierra.

DE. GASCON. Hebt ge Signoers , wel gezien, wat voor een kracht van over*
cenftemmende bummturen dat 'er tuffchen Spaa»fen , en Franjen nu al is gebooren ?

DR



(8)
DE CAGADOR. Neen, by St. Jago, Neen.

ÜE GASCON. Als een VioLon gefield is met zyne fnaaren , en hangt tegen

de
•

. «der fpeelder, zoo 2al die net het zelve geluid geeven , als een even
eens gefielde da-.ir iemand op fpeelt. De Viool van Vrankryk is gefield , de Gro-

te Lo.tjs fpseh'er op: zulk een geluid als dis Viool geeft, net het zelve zal de
Spaan/e Viool moeten geeven : en daar na moet gy luitjes uwe Sarabandas danfen.

DE CR10L. HaComutto ! laat den beeft maar gaan met zyn in-

fo/ntfebaldaadige fnorkery , dan zyn \vy hem quyt. Maar let eens op eenFa-
hettje van onze quartieren.

De TAPUIJERS , en CANNIBAALEN met den oorlog malkander ge-

jleetcn hebbende, om 't meefterfchap over de omleggende volkeren , maaken vrede

,

om een volk te zyn, mits dat die baas zou weezen, die'tbejlefpr'mgen kon: de

oudfle van de TAPUIJERS was een goed fpeelman, en goed fprmger geweeft

:

die had lang tot zyn vermaak een klein AAPJE gehad, van die zoort, die men
DOODSHOOF'JES noemt, gaauw, vlug, loos, en boos : dit kleede hy prachtig

op , dekte de kop , en bekleede 't lyf. De jongjïe CANNIBAAL , danfie op zyn

MODE, fprong, en deed wel: maar de TAPUIJER een hooge koord aan twe

palmiten ge/pannen hebbende , liet men 't AAPJE daar opfpringen: dat deed

raars kuuren , en kromme fprongen zien
,
gewend op de NABEL , of 't kryter-

tje des oude TAPUIJERS te danfen : hier aan vergaapten zich de CANNI-
BAALEN , en zy leerden de zelve deunen , maar de fprongen gelukten niet,

zoo dat zy voornamen , zulk een baas uit te fmyten. 't Nachts kervenze de koord

los, AAPJE met meer SIMMEN daar op huppelende , barjl de koord, florten

veer, en breeken koppen , en pooten: maar doen de CANNBAALEN zagen,

dar kt AAPENSPEL 'was , waar door ze verkloekt waaren , vielen ze eerfl

op de SIMMEN , matjlen die , en plukten ze kaal , daar na op den oude

TAPUIJER : die liet zyn NABEL , en krytertje in den loop, en was blyd,

dat hy zyn gat bergde. Na die AAPENSPRONG was de vyandfehap groo-

ter , als ooit te vooren.

DE CAGADOR. Il Signor dios te le-ja, Cariol.

EINDE.
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HIKHAKKEN
VAN DEN

T EL.
VAN

BAAS
PANTAGRUEL

Ampzalig lot der Oude dagen l

Myn magre huyt geroft met flagen ?

Gefleurt, getrokken, al de nacht,

Noch hooy, noch haver in myn vacht,"

Och
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Och was ik noch aan 't Warmoefieren

,

En niet gefopt van hooffe zwieren

!

Men vleide my j Ik was de Tel ,,

Den Ropjhrd, van Pantagrael',

Dien grooten haan , die menfchen vreter.

Die eliik een zit na zyn veter,

Had lang bezint Farthenope
,

Dat Kerveltjen van de eerfte fnee,

Dat wou hy voor zyn Neefjen vryen.

Dit wou haar Bedevaar niet lyen.

Die (tak de kat, in al 't gevry:

Hy quam haar echter dicht op zy

En lachte, om Beflevaars gepreuteL

'kHeb, dacht hy, van haar huys de fleutel

Myn.
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Myn haan kraeit- boven in het hok.

Maar Beftevaar die trop de klok.

Zyn vrienden fchoten toe op 't kleppen.

Pantagruel , die moeft hem reppen.

Hy wou het zoete Mantjen zyn,

En water gieten in zyn wyn.

Hy zou het heylik doen verzoeken

,

Maar Grootvaar wiil hem te verkloeken:

Hy borft van fpyt, hy fpoog zyn gal,

Zyn Icheepjen raakte in de wal.

Hy quam met prachtige cquippage

Om Beftevaar te doen homtmue,

Maer de oude Vos was hem te fyn,

Hoe loozen linker hy mogt zyn.

Para-
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Parade

y
pompe van Cortegc,

De befte Paarden van Manege.

't Holp even weinig: en de noot

Van wachten was te byfter groot.

Juyft fchoot, helaes! hem in zyn zinnen.

Door my, zyn kaart en kans te winnen.

Ik Oud, en rappig afgefloofd,

Die van de ftaart tot aan het hoofd,

Was uitgemergeld, dat de honden

My haaft al levende verflonden:

Wierd opgetooid en opgequurd,

Met dekkleen, koft'lyk geborduurd,

Met Knechts, met Pagies, met Stajfieros

Smjoors^ Hidalgos, Cavalieros

Geley-
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Geleiden my na Grootvaars zaal

Ik huppelde, van zulken praal;

Maar , ramp moet hebben , 't rot der fchoften.

Och, och nu voel ik hun beloften!

In 't fchoppen, fmyten, fïampen flaan,.

Voeld ik van angft, myn poort op gaan,,

Myn baas zyn wüTelbrief verfmeeten

,

Wierd op de vloer van myn bedreeten ,.

Daar mee was al het vryen uit

,

Maer ik betaalde 't met de huyt,

Myn rug en nek ganfch overlaaden.

Syn alzoo murw als marmelaaden.

Ik dwaal en zwerf, de ganfche nacht,

Geen Heerfchop, weggefchopt, veracht!

Em
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En in de ftinkgoot neergevallen:

Hoe deerlyk fmaakt het Hoflyk mallen.

Och help my, noch Pantagrucll

Erbarmt u over 't oude vel.

Laat ik u over d''Alpen dienen.

Ben ik niet vlug meer op myn bienen,

De goe Couriers zyn voorgegaen

Het hinkend paerd komt achter aan.

E Y N D E.

•
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HETGESCHIL
TUSSCHEN DE

FRANSCHE HAAN,
E N

LOMBAARDSCHE HENNEN,
Beflegt door Jnpiter.

DE FRANSCHE HAAN,
M E T D E

LOMBAARDSCHE HENNEN.

De Haan kraayt op.

[Egt! Regt, ik wil regt, Jupyn , en in myn wil al-

leen beftaat al het regt , vermits ik voor niemand
wykende, veel minder zwigtende } door myn ont-

zaggelyk gekraay de dootfche fchrik, en treurige

nederlaagen alom invoer. Ik alleen moet over het hok van
deze
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deze Lombaardfche Hennen volkomen meefter blyven ; want
ik ben alleen.

GALLIN./E FILIUS ALByE,

Ik, ik ben die fiere Haan, die den Wapenhandel van jongs

af by Mavors geleerd heb , en zyn veelverwige vederbofièn

uit zyne ftrydbere handen ontfangen : ik heb alle zyne der-

cele omhelzingen met Venus naauwkeurig befpied , en afge-

zien, ik heb een ruime poos den dienft by Mercurius uitge-

hard, ik heb dien fchrandere Koopgod het onbefchaamd lie-

gen en fnood bedriegen ten volle afgeleerd , ja ik heb hem
zelve, door liftige ftreeken, zyn ftaf ontvreemd. Met regt

doe ik my dan noemen de vreede en oorlogs-geever van de

gantfche Waereld: niet zonder gevvigtige reeden boogt men
van my, dat ik de ruft, en verwarring van Europe in myne
gevreesde klaauwen draag. Haar ryke buydel met het goud
van Peru, en het lilver van Totofi ten barftens toe opgevuld,

heb ik onder den dekmantel van wettig Erfregt , voor een

van myn kuykens na my gekrapt , en diervolgende heb ik

daar xDver het volle bewind. Voor deze was myn hoogop-
llaande kam alleenlyk met eenenkeldezonneftraal, verfierd,

maar nu zal die een dubbelde, te weeten van ieder halfrond

des aardkloots een 9 draagen. Om myn luyfter ten hoogfte

top te heffen , heb ik myn beeldtenilfen alom doen oprig-

ten, ja boven alles wat in de Tempelen , als heilig, word
aangebeeden: op alle de fpitfen der zelven ftaat myn afbeeld-

zel te pryken , flikkerende tegen de Hemelligten met zyn
brallend goud. Niet is my eindelyk overig , als dat ik den
fchitterende Blikfem uwen Adelaar afperffe. Ik heb hem
reeds, toen hy fchemerde tegen myne zonneftraalen , doen.

fteeken
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iieeken met de fcherpgepunte hoornen van de Maan. Uwc
Adelaar alleen wil myn onbepaalde wil beteugelen , dat is

,

myn wettig regt ftremmen , en deze Lombaardfche Hen-
nen myn gebied ontrekken, Jupyn^ het is uw pligt, dit te

beletten, of anderünts zal ik zelve de zaak zoodanig beftie-

ren , dat uw Schildknaap teffens met zyn vlerken en klaau-

wen , uw Blikfem en Donderllagen quyt raakt.

De Lombaardfche Hennen.

Ongelukkiger , dan ivy, worden 3
er weinige fcbepze*

Jen gevonden, o groote Jupiter.' JJ^y behooren u toe
,

en zyn van de oud/ie van mue bedknden. Maar
,

helaas ! Eeuwen lang valt deze groote Haan in ons hok

,

niet tegenfiaande ooit of ooit een onzer Kippen aan zyn

toom is gekoppeld geweeji. Des belgt zich zyn hoog-

moed, hy fteckt by alle kanfjen zyn kam op , zyne breed

uitgeflrelite wieken voeren hem over al in y en over al

over ; zyn voorraad , door de roof van alle kanten by

een gefchraapt
y

maakt hem vrinden , zyn fpitfe bek

en Jcherpe Jpooren doen vcelen Jchrikken , zidderen , en

beeven ,• hy treedt
,
ja vertreedt ons na zyn boogie wil

,

verplet onze eyeren , verfrooit door zyn krabben ons voe-

der
, Jinyt de bakken om , vergiftigt ons hok met de on-

verdraagelykefank van knoflook. JJ-^atJlaat ons op zulk

een begin te verwagten^ dan afperftng, kneveling , ver-

achting , en de uiterfte rampen , 'en clenden

!

Jupiter
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jupiter»

Wacht u vermetele ! 't is te lang myn taay geduld

getergd. Weet gy niet, dat ik Prometbeas , als dief

van de Gooden , ftreng heb geftraft , den trotfche

Salmonens , en andere verachters van het Goodendom

,

verwaatene Tempelfchenders , en dwingelanden ver-

delgd? Langfaam, maar zeker en fel gaat myn toorn,

en wraak. Fluks , fpoed u, daal neer myn gevrees-

de Adelaar , myn zege zal u alom verzeilen. Ver-
los de teedere kiekens , bevryt de wêerlooze Hen-
nen , dekt haar met uwe fterke wieken , verzien met
negen flagveeren ; nu is 't de regte tyd , om met
uwe ontzaggelyke, en wyd opgefperde klaauwen, en

fcherpe nagelen dien trotiche krayer , die met zyn
klappen en gekryfch , als men hem in den grond
niet kent , zelf een leeuw zoude verbaazen , een
flags van een te ryten. Noch rotfen, noch klippen,

noch meeren , noch ftroomen, noch mocralfen

niets zal uwe gezwinde vaart, en zegerykc voort-

gang hinderen, of ltuyten : trekt, fleurt, en fleept

hem op het kerkhof zyner roorzaaten , en ver-

toon hem aan de Tijm de afgeteerde fchagten,

en 't (linkend overfchot van die dolle Haanen

,

die
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die ecrtyds daar hunne huyt en vederen lieten:

op dat zulk een Pbaëton aan de Poo ook zyn graf,

en met een zyn regtvaardige ftraf vinde , tot af-

fchrik en voorbeeld van andere grootfche , en hoo-
vaardige dwingelanden.

E Y N D E.
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TWIST TUSSCHEN DE

SPAANSCHE GINET
E N

FRANSCHE MAZET*
DOOR

/£ S P V S IN E V R P A.

GINET,
>El wat ongehoorde nieuwigheden! ons met u,

kativig dier, gelyk te (tellen ! De witte Muyl-

ezel , die de purpere hoed draagt , is een

vyand van al wat groot is: dit is een van zyn ftreeken

,

maar zoo lang als ik adem uit deze neusgaten blaas,

ftaat my zulk een ongelyk niet te lyden : zoo wil hy

ons al drukken , treeden , en plooyen , om de vreem-

de roffen op onze ftal te zetten. Hoe, ik van een Got-

fcbe ras uit Afried aangefokt , zal ik zulk een laftdraa-

ger met afgeleefde fchonken naaft my dulden ? neen

,

ik zal noch kaprezon , nog kinketting , noch toom
,

noch
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noch cenig geweld ontzien , maar neemen alles op
myne tanden , ik zal die muylezels de ftal uitfchop-

pen , en plaatzen my weer
,

gelyk het een Ginet van

dubbelde Spaanfcbe groote betaamt , naaft des Ko-
ninks veulen : en gy , indien gy ooit beftaat , op die

ftal onze haver te knappen , zoo zal ik u zoo fchop-

pen , en byten , dat 'er aan uwe magere huit geen lap

heel zal blyven.

M A Z E T.

Staa ruym voor Rodomontades , maar weet, dat ik 'er

Gafconades tegen kan zetten. Dreigt ge my met uwe
Ronades ? ik kgn die noch van ouds. Steken myne
fchunkels uit , de uwe zullen haafl: op de ontleedplaats

ten toon (laan. Ik heb noch moeds genoegoverig. Een
magere luys byt fcherp. Ons lot zal haaft gelyk zyn

,

en de rang niet fcheelen : twee Muylezels , een van Ri-

cheheti , en de andere van Mazaryn hebben myn voe-

der bemoeid , die van Portocarero zal u het uwe wel af-

naaien. Snorkt niet van Cothen , ofAfooren: ik ben

van Norwdns en Bretoenen : dat is een ftrydbaare ftam.

Maar, heiaas! tot loon van myne wonden, flagen, en

verminkte leden, in den oorlog ontfangen, ben ik aan

den dyk gejaagd, en moet als een doodeeter buiten het

hof langs de weg aafen. Raak ik eens op myn ftal

men'
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men onthaald my, na dat de briefjes waard zyn. Gei'ci

is 'er niet by de kas. Was ik in dienfl by den eenen of.

andere groote Baflaard , dan zag ik het noch rond

te fchieten : maar het is met my gedaan. Gun my
doch wat rook van naamen , rangen , en tytels , om
my daar mede te voeden. Immers zyn wy nu nabé-

ftaande vrinden..

G I N E T.

Vrinden ? daar heeft de natuur voor gezorgd. Ge-
dwonge vrindfehap is van geen lange duur. Ik ben aan

de Mancanares welig gevoed
,
geworpen van een Meir-

rie , die den Tybcr , en Seine , den Ryn en Maas zege-

praalende doorwadede, die dertien Koninkryken krag-

tig doorwandelde , de Atlantifche zee naar myn naam
vernoemde , trots Neptunus zeegefpan , Ooft- en PPeft-

Indiën doorklept , met eenen hoefilag meer goud uit

de meynen floeg , als Pejhgus water uit de Parnas, die

met zilvere plaaten , goude en gcpaerelde dekkleden

,

niet zelfs ten ftryde ging , maar jagthonden voor haar

hiel , om hondert duyzenden voor het .vuur en de vlam-

men uit haare neusgaten te doen vluchten en verfcheu-

ren : ik , ik ben die geene (heugt het u niet meer?)
die een van uwe voorzaten met de Koninklyke zadel

op het lyf, in triomf tot Madrid b'xnnzn bragt : ik, ik

moed
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moed twee maal te Parys u te hulp komen. Myn fpel

en tydverdryf is wilde (lieren over hoop te werpen , en

verders myn grootfèhe luyheid , dartel en vorftelyk uit

te houden. Van tred is niemand zoo fier , van loopen

niemand zoo mei.

M A Z E T.

Dat laatfte moet ik bekennen : daar ben \k te Roeroy,
Arras , Pampelone , Bercelone , en op meer andere

plaatzen ooggetuige geweeft : ik heb gezien , dat gy
gaauwer voorliept, als ik kon volgen.

Ik heb ruym zoo veel van myn roem en glory te

zeggen , maar die is altyd zoo wareldkundig geweeft,

dat ik zelf daar van zal ftilzwygen. De DuUJche ftroo-

men heb ik doorwaad, de Turk/cbe paerden den Donau
doorgejaagd , elk fchrikte , toen myn Stalmeefter my
wei voedede , en nam zoo verre de vlugt , als men het

hinncken van my kon onderfcheiden. Perjèus, Belle-

rophon, en anderhalve Gooden deden niet meer met
hunne vliegende kleppers: óePireneen, en&ewApenyn
heb ik beklauterd , en nu wederom de Alpen.

G I N E T.

Ja , daar moet gy weezen, om op het kerkhof van

uwe
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uwe voorvaders te verbaan : onze twift over de rans: zal

dan wel van zelf ophouden.

M A Z E T.

Hola, daar brand men hoorns. Dank zy de Goo-
den , dat myn meefter, al is hy Prins van den bloede,

door zoo veele uitrustingen kaal geplukt , my de houtc

zadel en moolenzakken moet laaten draagen : anders zou

ik myn laatfte dag verhaaflen
,
gelyk anderen. Daar moet

men ftaan tegen Centauren , man en paerd in een ge-

klonken , befchorft met harnas plaaten , op welker ftaal

de lanterhi degentjes van onze meefter affluiten, gelyk

de yzertjes op de kopere fnaaren van een hakkebort

:

daar word men beantwoord.

Met houwen , en kappen],

Met byten , en trappen ,

Van Ratfèn,

Tolpatfen ,

Mor-Jakken s

Cojakken ,

Heydukken 9 Huffaaren,

Croaten
y
Hungaaren y

En vjoe/ie Barbüaren».

GI-
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G I N E T.

Dat kittelt my van binnen, dat myne oude vrinden,

de kragt van myn kenden

Uiv Fanfaronados

Betaaien met Cachados
3

Die zy niet meer vreezen,

Ah altyd voor dezen,

EINDE.
<t#s; t$$& <$#? <g*a?

I
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D E

ITALIAANSCHEVOS
I N H E T

GEALLIEERDE
TUIGHÜIS

D E V O S.

fA dat ik uit het Cremonees geweeken was , heb

ik my omtrent Crerna opgehouden , maar de

honger doet de Wolfuit hetbofch, en myuit

myn hol komen : fchaapen ofhoenderen vielen 'er niet

meer ten beften : de Franfcbe Soldaat brandede alles

af , om kaal land aan nieuwe gaften over te laaten.

Van de Adda en Adkc dreef my weg het geklepper

der
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der Diiït/cbe paerden , die overal zoo onverwagt en

fchielyk overvloogen , dat ik tot noch toe niets heb

gedaan , als hunne vlugtende vyanden nagevolgt. Ik

weet langer de kolt niet te befchaaren: maar immers

is een looze P'os zoo lang zyn koft wel waard , tot

dat de Bontwerkers winkel met zyn vacht pronkt. Ik

vond my niet cjuaalyk in den dienft van Efopus : ik

had by hem groot aanzien , en was in de fcherpfte

zaaken zyn bediende. Nu moet 'er wat fchuilen

,

het geen aaa weinigen bekend is : vermits die Boba-

imakers , die ieder een de broek opveterden
,

geduu-

rig hunne hielen laaten zien : kon ik 'er achter ko-

men, en het aan Efopus ontdekken, ik wierd in myn
voorig ampt herfteld , en kreeg een plat leven : daar

dacht ik gifteren op : maar ik ben door dat Chiari

Pari, van die Overalpifcbe muggen van myne weg af-

geraakt: dat gedonder had wat in, en dat fchroot

cn loot regenen {laat vinniger en ongenadiger ter ne-

der, als de peft. Hier leggen de velden bedekt met
heele Regimenten by reyen en gelederen over hoop ge

-

fchooten. Dat is eerft duyvels vuurbraaken \ het ge-

lykt niet met al na elkander op zyn Duitjcb te hande-

len : maar entro los j4migos y Saldados los cGviplhnientos

font excuf-idos. Hoc, de Uradui met lykcn opgevuld,

de beeken en greepen vol weggefmecten vaandels,

trom-
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.

trommels en geweer? hoe, noch al erger r Gewis is

hier beuldery of vleefch-hal gehouden : die zyn geha-

vend ! dat veld ziet 'er uit , als die heirbaanen van

Amadis van Gau/en, daar men malkander zoo in een

houw van het bekkeneel tot aan de ftuit toe kloofde.

Neen, neen, dit zal een Fravjcbc cjueekeryzyn, daar

zy armen en beenen , koppen en fehoften gezaaid

hebben , om 'er nieuwe Recruten van te winnen , of

mirTchien het gat van Gcneve in de Alpen vernageld

wierd, of de weg ven Montcenis opgegraaven. Dcti-

calion kreeg ze wel van fteencn , en Cadmus van draa-

ke tanden : zy moeten wat nieuws bedenken ; want

de Loirdmardjchc hennen laaten zich niet meer van de

Franfchc haanen treeden, hoe Graant zy zich ook op-

tooijen. Maar fus! waar berg ik my? want het is

nergens veilig van die Albanejèn , en Stradieftem zy

vliegen , en zwemmen alles over en door : de haanen

kruipen in hunne hokken voor zulke kuykedieven :

nu ik heb mede deel in die eernaam. Maar laat ik

het in die kreupel boffchen ontlhappen , eer ik als een

toekyker gekhooten word. Hier ftaat een deur open :

wie weet , wat onverwagt geluk my al 'm de mond
loopt ? Wat al toerufting ! wat al wapenen ! wat al

krygstuig ! Wel , hier is meer te zien, als in het

groot, ot kleen Aïjenaal van Shit Marais Leeuw: Ik

moet
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moet 'er de neus infteeken , alles doorfnuflfelen , en

zien , of'er voor my wat te kabaffen valt.

Hoe , dit is alderlei tuig onder malkander. Ik

moet 'er aantekening van houden , en brengen die

aan Ejbpus. Vier kasjakken te Turin gemaakt , een

met een dubbelde arend, de andere met een Borgeons

kruis, de derde met leliën, de vierde met leliën en

granaaten gequartïkerd : en noch een vyfde dienende

voor een maliekolder van leeuwendaalders , te lurin

alle vyf gemaakt. Ha, ha! dat is van myn volk?

die zoo alle dagen nieuwe lieverd kan aandoen , be-

hoeft niet met mooy fraay kurieus te loopen , noch
fchoorfteenen te veegen. Als het evenwel al regtuit

gezegd is , wat kan men doen , wanneer men zoo tuf-

fchen grooter hanffen inwoont, als

______ JZivc la quint

En houwen het met die wint?

als men die winkel {legts onbemoeid kan blyven doen.

Item , een groot fchild , eertyds van Sigifmundus van
Saxen gedraagen

,
gemerkt F. E. R. T. Fortitudo ejus

Rhodum tenuü , van Amadeus opgepolylt , maar nu
buiten de mode.

Een oude landkaart van Francois Premier y bequaam,

om
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om een koninklyke weg te maaken van Pavie na

Madrid.

Een nieuwe landkaart, met alle de eorreólien in die

vodden van San/on en zyne Copujlen , tot een prefent

gezonden aanCatinat , door Eugenius van Savoyen, met
de nieuw gebaande wegen over de rotfcn , en revieren

uit Duitfcbland in Italië.

Drie a vier mudden legpenningen van Louis den XI.

iKwv/ </<?» XI. en meer anderen , meed met de titel

van de Franfche Koning , en den Hartog van Milanen
,

en hunne Kerkelyke ban tegen den Paus , Evertam

Babylonis nomen.

Een oude hellebaard van Brennus , die met al zyne
Franjeben in Italië in de pan bleef, terwyl EJbpus , my

n

meefter in de waereld quam.

De groote Stecadc , of fleepende degen van Gotiza-*

ga Spada Longa, nu geweeze Hartog van Mantua.

Wel, hetfchynt, dat dit tuig na malkander gemaakt

is. Daar zulk een lang braadfpit , en hier zulk een

een zwaarmoedige bandelier
,

gemerkt Vilkroy , Ha !

ha ! dat heb ik wel hooren mompelen : zyn eertitel is

van ouds geweeft , Le Marfebal de Baudriers.

Den kaale beurs met valfche Loui/èn, en daar in cem

uitgift rekening van gelden aan kondichappers , Guidfen
,

Spions, enz.

Wel
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Wel nu , wel nu ', dit zou myn fortuin wel kunnen

maaken , want op diergelyke wyze geraakt ik eertyds in

een grynsmaakers momwinkel : daar vond ik veele mooie

hoofden , maar alle zonder herflenen : en hier vind ik

mortieren , karkaf]en
y

kardoejèn, musquetten , bajonetten

,

groote vwti/ierrollen , maar met veele doorftreepte en uit-

gekrapde naamen der geenen , die verloopen , en kapot

gemaakt zyn.

O! dit is dat fchietcn en flaan by Cbiari van gifteren

geweeft. Een fchrik van goed, om kinders mede na

bed te jaagen. Maar mannen moeten het werk doen,

niet de meenigte van naamen : goede en wyze koppen

paft het oorelogs beleid, geen bandeliers geen Stecados.

Maar het alderflegfte , dat ik hier noch vind, zyn

goude Loni/èn, en zilvre Efcus , op muzyk nooten, dan

hooger dan lager klinkende, na dat ze de groote Com~

, ponïjt van het hof op, of afzet: en daar by zo veel ge-

protejleerde wiftelbrieven op de bankiers. Wel faa : om
het werk te beginnen, zal ik die na Verfaiïïes inpakken

en afzenden , met twe oude Hiftorie boeken van Commi-

ftes., en Guiccardyn, om de windbuylen beter teleeren,

wat 'er over de Alpifche bergen te brengen , en te haaien is.

E Y N D E.
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ROUfKLAGT
V A N D E

FRANSCHEAPOLLO
O V E R D E

VERDORDE
DISTELBLOEM

APOLLO.
JRooter fchurken , als pluymftrykers , zyn 'er

niet. O verquiftene loonen ! o verloorene

jaargelden, aan Schryvers, Dichters en Op*
fnyders van de gedroomde grootsheden der leevendc

Vorfteni

Noemt men dit nu vergood zyn ? is dat nu de on-

verwinnelyke, de grootfte , de eeuwige de onfterfTelykc

zyn ?
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zyn ? een regtvaardige ftraf trefFe alle die fchelmen , die

door hunne laffe vleijeryen ons verftand , en door ons

de ganfche waereld vergiftigen en bederven.

De zonm draaien op en om myn hoofd gefchildert

en uitgehouwen , waar toe dienen zy , als ik daar van

de klaarheid en kragt mis ? wie durft twyffelen , of ik

ueed, als Apollo^ de planten op en ondergaan > heb ik

niet het lis
y

het riet ,. en <\z booterbloemen aan den Ryn,
en Maas doen verdroogcn , ja byna verdorren ? heb ik

niet aan den ]\foefeldoor den gloed myner vuurige draa-

ien de wyrigaürdén verzengd ? zoo veel graan aan de

Sanibre , zoo veel koorenbloemen aan de Lcy , zoo veel

klaver, aan de Schilde door het trappelen myner paarden

hoeven vernield ? O ydele flikkerglans in myn fnel

voortloopend geluk ! de meefte bloemen had ik de

zonnebloem , my toegeheiligd , gelyk gemaakt : zydray-

den zich , als eertyds Hyicinthus y na de zwenk myner
paarden. Deze grootfte , vinnigfte, en fcherpgepunte

Difteïblocm draaide boven alle anderen , niet dan op

myn wil en beweeging. Hy was fel op de Roozetak:

vermits die ook fcherp in 't handelen was , maar door

zyne aangenaame reuk ider een bekoorde; een hoedaa-

nigheid , die de Di/lelbloem derfde: hy deed hem ver-

welken door het gif dier padden , die eertyds in plaats

\an Leliën y . myn boog , peil, koker, en andere war

pens.
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pens verfierde. O wat heugelyk tycling j' wat groots

nieuws, en byna vafte ftalling voor myn wagen en paer-

den, indien zy over zee konden! daar zou de Roos on-

der de Di/iclbloem geplooyd , en mede van myn gezag

hebben afWhan^en. Een fchoonder aanwas van heer-

lykheid en plantagien , om my tot een reukoffer te die-

nen : te meer om dat de Harp , van ouds myn eigen

gereedfchap, onder die Roozegactrde na myn zin zou ge-

ipeetd hebben. Maar een Oraugicqucekding , 'm een

wintcrftoof zorgvuldig beflooten , myne ftraalen onge-

woon , buiten gezet in een Tuin
{
waar van myne vicri-

ge paerden reeds de heiningen gedoopt hadden ) verlok-

te de oogen en harten van al de waereld door zyne uit-

muntende deugden : zyn bloemzel en vrugt van onweer-

gadelyke geur, en te gelyk zigtbaar, trokken de oogen

van eenieder tot zich, om met verwondering na die te

wenfchen , te haaken
,

ja te omhelzen. Die koele
,

doch hartfterkende lappen vcrcjuikten , in het branden-

de fteeken myner zonneftraalen , alle de quynende ge-

moederen. Ik ftond verbaal!: over de onverfchillend.

heid , die zulk een teder gewas tegen my betoondc-

Voorziende zyne grootwerding , dacht ik 'er een my-
ner zonnelingen aan te koppelen. Maar geen ding

minder als dat. Des veranderde ik d\e nedachten in

een felle haat : ik quct&e op 't aldcrvinnifte zyne teder-
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(1c fcheutjes, om die heelc fpmit te verderven : Ik be-

diende my vandaal, vuur, en vergifte naalden , om
na het hart van de Orange te fteeken : alles wierd by

my, maar te vergeefs
,

gebruikt. Ondertuffchenquam

deze Dijlelbloem ,
gcl.yk ik gezegd heb, tot zyn volle

kragten : ik had hem met Lelieivater befproeid en over-

gootcn : hy ftond fchoon te pryken , en boogde van

zich, Ne mo me impune lacessit. Maar in

het midden zyner opwafTing (hoewel hy reeds eenige

tornen op zyn fcherp gepeilde bladeren, enheetefchors

met de ondergang dier geenen , die aan hem gepeuterd

hadden , had doorgeftaan) brengt een dwarrelwind

van over zee , de lugt van de Orangieboom met zulk

een geweldige uitwafeming over, dat deze Dl/lel, van

zyn zetel afgeweeken , en de holle pyp vol geregend

zyndc , niet zonder zwaar verderf van myne Lellen
}

tot de wortel toe verdorven wierd. Ik, oorzaak van

de val , zengde noch myne handen aan 't ileeken der

Koozetakkeht, die ik, om hem te redden, was te na ge-

komen. Myn Harp ontviel myne handen , ik verloor

daar op de befte fnaaren , die van een fprongen. Goe-
de raad is duur: maar van de nood een deugd gemaakt.

Ik ontfang de afgevalle fnuik op myn grond, cjueekhem

aan, en gebruik alle middelen, om hem in zyn voori-

ge luiftcr te herftellen. Alles over ftuur. Zie daar nu

de
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de lchennis der vleijers, zie daar nu dien Apoüo^ dien

zon des waerelds. Hoe kan ik dien bittere hoon en

en fmaad verkroppen of verzwelgen f neen, o neen: ik

ben, en blyf noch die zelve Apollo , fpyt dien het leed

is : ik zal , fchoon harpeloos , en dat myne meefte pei-

len verfchooten zyn , echter met de Italiaanjche bril op

myn neus, hem bewaaren , of zelPvergaan. Goede
moed is het halve werk. Schryft een ander van de

Orangien en Roozcn
, jemaintiendray, ik fchryf

nous maintenons: het myne is kontant , het an-

dere op tyd.

Maar ach ! hoe fchielyk verwelken de bladeren ! hoe

laf ftaat zyn (pil! hoe laat hy dus zyn bol hangen! plag

Apollo niet zulke bezwykende plantioenen , door zyn
kragtig uitademen (taande tê houden ? Ach! hier mis ik

my zelve! 't is al verlooren gewurmd! hy legt 'er toe!

ach! ach! zyne val doet my iïdderenen beeven: moge-
lykishy myn voorlooper. Ik voorzie, ja voel reeds veele

veege tekenen : myn glans is verdweenen , myne kragten

verzwakt en uitgeput: ik heb al te veel omarmd, om al-

les wel te behouden : myne paerden zyn te zwak , om
de wydlufte ommekrits van myne breed uitgeftrekte

heerfchappyen om te rennen: hier de eene helft des

aardkloots
,

gints de andere te beftraalen ? het zal niet

O goude Appelen ! O Hefperifche tuinen ! uw Penning-

kruid
,
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kruid , uwe Amcnknanfche Goudbloemen zouden my nu

tot een opregte Bezoar verftrekken. Maar ik tril en

beef! wat benaude hartkloppingen gevoel ik daar ! het

zal daar al mede haperen : Och ! ik vrees, dat myne
knaapen , om wol te haaien uitgezonden , kaal ge-

fchooren zuilen t' huis komen.

E Y N D E.
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Saamenfpraak tufïchen

M ARFORIO
E N

JACQUET du MOULIN.
M A R F O R I O.

Ieuwe Stafdraager
,
gun my toch ook een veeg

jf uit de pan : ik heb my van Rome , na St. Ger-

mam, begeeven, om aan u als een der nieu-

we drie Koningen myne phgtpleging af te leggen.

Ik zie zoo veele hanfen door uwe gunit bezegend met
rdemrugtige eertytelen , dat ik hoop fchep , vermits

ik groote kennis heb met de Nuntius
y

die u voor Ko-
ning begroet heeft

?
-ook wat te worden.

JACQUET.
Wie zyt gy ? ik ken u niet : ik heb reeds de rol van

Miliidy Poiuis myn Minnemoeder voldaan.

M A R F O R I O.

Kentgy my niet ? ik ben Marforio , een van Dcuca-

lions kinderen, uit fteen gevormd : maargy moetudaar

over nietbelgen, want ik ben van twee, drie, ja meer

Vaders voortgetecld, waaronder zelfs Gooden te tel-

len zyn. Ik ben eertyds in het Pantheon op de naam van
Campus gevierd en aangebeeden geweefl JA-
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JACQUET.
Gy fchynt my van de tyd der hervormingen te

fpreeRen , die kragt is aan niemand als aan myn en

myn Vaders Voogd, Sint Louis gegeeven.

M A R F O R I O.

Hoe hebt gy dan zelf die kragt niet ? hoe komt
het dan toe , dat ik zoo veele ballingen , muitelin-

gen , en naakte KaliJJen door u verbakken zie tot zul-

ke Mylords, Efquiers, Knigls, Baronets, en diergely-

kej zyn deze allen niet van u met eernaamen , enPcn-

fwenen voorzien?

JACQUET.
Dat is een andere zaak : die zullen myn Voogd regt te

pas komen , om my meefter Kanjaard te manken , en on-

der rnyne voeten, te doen buigen de overzeefche Ko-
ningryken.

MAR F O R I O.

Ik zal daar toe mede de .behulpfaame hand bieden :

hoe ! weet gy niet , dat Marforio zyn neus tot in her

dicpite van het J^atikaan fteekt? Ik doe al de waereld

zien het fynfte van de Kabinetten der Kardinaalen , en

Afgezanten: elk fchrikt voor my: ik treed' groot en

klein op den teen. Het zou in uw begonnen tonecl-

fpel al een proef van fchranderheid
,
ja een meefterr

(luk weezen, dat my ook wat gefchonken wierd.
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] A C Q.U E T.

Engelfcbe honden byten wel, maar gy blaft al lloa^

telyk. Meent gy, dat men u een vette brok zal toe-

werpen, om dat gy u tracht ontzaggelyk temaaken?
lic heb niets te vreezen, want ik ftaa onder de bescher-

ming en Voogdy van dien grooten meefter van het

Heelal, die alleen tegen allen niemand vreeft: Nec
pluribus impar: solus contra omnes. Hy
kan Engknbnrg doen beeven, en het P^aiikaan Schud-

den : ik heb van myn Pedagoog , den eerwaardige Pater

Howard wel gehoord , hoe dat die gevreesde Monarch
eenPyrawide deed oprechten om herwerk van de Corji.

M A R F O R I O.

Andere tyden , andere zorgen , en bezigheden :

daar zit nu een andere vogel aan het roer , die het-

kraayen van- den Haan in de wind flaat, en welvaren-
den re baat kan krygen.

J A C QL U E T.
Hoe, wat onbefcheidenheid is dit ; verflout <jv u

,

't DJ /"

gy onbefciiofte, daar gy om myn genade bedelt , myn
Schepper en onderhouder te klieren?

M A R F O R I O.

Jongeling, gy kent my niet te regr: ik Spreek vry.

nit de borft: wagtu,. my te hekelen, of ik zal ook
usuxi/egcndèni voor al de wacreld op leezen.

IA.C-



co
JACQUET.

Vlegel! weet gy niet, dac WJakobde III. ben, geboo-
ren Vorit van drie Koninkryken , die myn Vader tot zyn on-
geluk zyn ontvallen r

M A R F O R I O.
Hoor, nieuw gebakken Koningtie: onze ftaat fcheeltniet

veel: beiden hebben wy meer als een Vader gehad, doch in

een zaak moet ik voor u zwigten : gy hebt , wat vreemder
zaak ! meer dan een Moeder.

J A C Q_ U E T. ,

En gy hebt een fteene voorhoofd , en een herfenvat van
keven. Wie heefc oit meer als een Moeder gehad? wautdat
Roniu/us een wolvinne en een Courtifane tot Moeder zou ge-

had hebben, zulks is niet, als enkel woordenfpel.

M A R F O R I O.
By u is de zaak heel anders gelegen, een goede Vrouw uit

het graauw, en daar benevens een Hartoginwaaren uwe Moe-
ders: het eerite weet alom de ganfchewaereld, en het tweede
is meer dan dubbeld beveftigd ; want al wie met zoo veele ge-
tuigen liegt, die liegt bondig en fterk. Noit is iemand meer
tegen zyn belangen en welvaard geweeft, ' als gy , want gy
verklikte door uw kreken en tieren (hoe zeer menumopte,
en bedompte) den wel aangeleide handel.

f
A C Q_ U E T.

Wat wederhoud my , dat ik u aanftonds niet laat in de
Bafïüle zetten: onbefchaamde fchentong! ik ben vangeboor-
te , die ik ben: en daar voor word ik in Vrankryk erkend.

M A R F O R I O.
't Is waar: uw Vader had een van de hoogfte enaanziene-

lykfte ampten in het land: hy was eenloozevos, die met alle

vinden draayde: hy bragt de moode van witte kleederen te

draagen op : hy vond het zwaar poeijeren over het ganfche

Iyf
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lyf uit: uwe Grootvader, van 's Moeders zyde, was.wagter

op den tooren, zoo dat voor het gemeen tewaaken, en met
alle winden te draaijen, vorflelyke hoedanigheden, u in en

aangebooren zyn , niet minder als de ide<£ innata aan de Car-

thefiaancn.

JAC QJJ E T.
Zoo veele Lords, zoo veeie eerwaerdige Paters hebben

my zien ontfangen.

MARFORIO.
Daar hebt gy gelyk in: maar hetgeen ontfangen zal wor-

den j moet eerft gegeeven zyn : zyzyn ook ooggetuigen van
het geeven geweell: : de kraamvrouw was in geen gevaar , van
de naageboorte by zich te houden : op de zelve wyze krygt
men by ons in de Operaas de kinderen.

JACQ.UET.
Ha, grouweltong, fchendbrok, hoe verbyt ik my zelve !

ohfont mesgeus ? guardes , cavaliers , pages , Lacquais , ouais

!

M A R F O K I ü.
Ei Koningtie, raaft en tiert zoo niet: die naamen klinken

met het geld der penfioenen: het is hier niet al goud wat 'er

blinkt. De Italiaanfcbe kryg, en de koftelyke ÉquipagietZT

zee mag al het nieuw geftempeld goud, en zilver \velryK.elyk

ophaalen : en gy ongelukkig hanlie word opgezet , als een

looze koot. Men zal u op den troon zetten, of zelfs daar

van afgeftooten werden : dit is een accoord beilooten in Me-
dailles: door die fchoone belofcens zal men de Patres van liet

raapefchelletie, ikmeemdeZoro///?f//, inneemen, ende heili-

ge ftoel tragten te verbinden : maar die lacht in de vuilt om zul-

ke allianten.

JACaüET.
Wel is dat geen alliantie van nadruk? Alle de erffeniAen.

aan my vervallen, durfc men die verachten ?

MAR-
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MARFORIO.
ja, te regt van nadruk; want daar zal buiten twyffel druks

genoeg op volgen : en waarelyk is die aanmerkelyice erfFenis

geenfmts te verwerpen. Laat zien : zy beftaat uit tien of

twaalf haanen en honden, die den oude plag te houden, om
veilig en buiten gevaar wat bloed vergieten te zien.

Voorts, zyn deegen, zoo goed als nieuw, want hy trok

ze nok uit de fchede.

Item een kaarteboek van de zeven Provintlen , onder den
tytelvan, delenda est cautago, met zyn eige hand
befchreeven.

Noch eenige iV/ïy/k ftukken , omde#7&y, en Torys voor
de befcherming van het oud te' doen accorderen.

Een Pyrotechnia , om de dmflerdamfche Oorlogsfcheepen

in den brand te fteeken : Plots en Complots te fmeeden, de

Presbytcriaanen te dempen met een blafferd der kerkgoede-

ren, door Hendrik den III. ontvreemd: en diergelyken meer.

J A C au E T.
Ha! infaame byter! het is 'er overheen zulk fchenden.

M A R F O R I O.
Hoor klein Koningtie van deux aas (want dat maakt een

driedubbeld ryk) ik zal u van de overige erfFenis wel verder

fpreeken , indien ik u noch eens kom aan te treffen : ik heb

u noch veel meer van uwe aanftaande ryken te zeggen.

JA CaU ET.
Wel , is 'er by u iets nuts, zoo zal ik u myn Koninklyk

Pardon geeven.

MARFORIO.
• Dank heb, Heer Koningtie, dat ik zoo wel als anderen,

van uwe Majefteit wat gekreegen heb. Tot weerziens.

E Y N D E.
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O)
GRAFSCHRIFTDOOR
MARFORIO
OVER EEN DERVADERS

VAN
JAQUET BANDYT.

MAJIFORIO.
It vrees van my zelve aan hoog verraad fchuldig te maaken >

durf ik u met den titel van Koning niet begroeten: maar op dat

ik teRoomc, daar ik myn vafte woonplaats heb , niet na de mus-

taard mag ruyken , verzoek ik , dat ik u tegenwoordig
,
gelyk

voorheen , Koningtie van deux aas titulccrcn mag : Ik heb u myn dienlt

beloofd , en zie hier de proef daar van. De Godvrugtigheid vereifcht

boven alles , dat men zyn behoorlyke fchuld aan den den verftorvene vol-

doe : zie hier een Maiifokum voor een van uwe Vaders.

JAC au E T.

Hoor, Marforio, men moet de ellendigen niet befchimpen , noch Ia (tig

vallen. Myne zaaken liaan nu twyffelachtiger , als over weinige dagen.

M A II F O 11 I O.

Hoe! weet gy dat uw Heraut inNeuwgatezit, en data! wie voor ofaan

u fchrvft.
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u fchryft , of vryft Tjburn tot een doodbed zal krygen , onder der willi-

ge condemnatienvan drean, hengt, en quartert: dat fleepen, hangen envie-

rendeelen , zou aan my al te zwaare executie zyn : want ik zou , van

fteen zynde, onder het fleepen , brokkelen van myn romp laaten ; han-

gende om de zwaarte door de ltrop vallen ; en in 't vierendeelen moeten
doorgezaagd worden. Maar dat aan een zyde , ik heb gehoord , dat

men hier fterk bezig is met inferiptien en lofdigten te maaken voor den

overleedene.

JACQ.UET.
Daar in zyt gy niet mifleid : dit is een teken , dat een ieder zyn hooge

achting wil laaten blyken voor zulk een voorftander van het heiige Jefui-

t'ïfche konftgenootfehap, ut de/int rcires QV, Maar een myner Guardes AV
bjes heeft zyn grootvaders Graflchrift my daar toe willen vereeren : Cy

gijl, qui viyoit fans cceur , & morut fans rendre ïefprit.

MA.SFO K I O.

Kort en bondig. Maar verilaat gy dit wel , vermits gy nu meer Frans

als Engelsman zyt? Is dit niet te zeggen, Hier legt by, die zonder hart leef-

de , en ftuif zonder de geefl te geeven ?

JAC au E T.

Ey boosaardige ! Zoo is de meeninge niet , maar als 'er meer zal by-

gevocgd worden , dan zal men zien , dat zyn hart en ziel niet van de

naerelt was , maar reeds ten Hemel opgetoogen.

MARFORIO.
Wel, dewyl gy zoo zeer voorde goedaardige uitleggingen zyt, moet ik

a het raynekort en op nooten voorzingen. UN SOL RE MI FA SOL.
Een Koning alleen maakte my, dat ik Koning alleen wierd, dat is, zonder Volk,

<f orJcrdaansn , en buyten myne Ryken.

JACQ.UET.
Dat is vuil,.

MAR-
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M A R F O R I O-

Wel hoor : gevalt u dat niet wel , zie daar is 'er een in het Latyn :

want het is toch de mode, dat men zelfs tot voor Jan Hagel toe watheer-

lyks op het graf doet houwen.

JACCLUET.
Laat hooren : ik ben in het Latyn , als mede in het Grieks wel onder-

weezen.

M A R F O R I O.

Daar in heeft uw Voogd voorzigtig gedaan : word ge dan geen Dio~

nvfius te Syracufe, zoo kunt ge worden Dionyfius te Corintben.

JACOBUS.NUSQUAM SECUNDUS
POST FRATRIS NECEM

R E X
V \ T V V

EBORACENSIUM PRIMO
POST

HYBERNORUM FUGACIUM
D U X.AVITAM SEDEM

P R O P T E R
SACRAM SEDEM

RELIQUIT.
A BASILIPiEO GALLICO

RETHRONANDUS.
VERAM FIDEM FUGA,

NON IMPERIO
P R O T E X I T.

UBIQUE, ET TANDEM, HIC JACENTI
REFRIGERIUM, ET RE Q_U I E M

Q.UI PROMITTUNT,
VALEANT.

Wie
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Die altyd onder lag, legt hier ter neer,

IVie wen/ebt hem weer ?

Die ENGELSCHE manieren mifie ,

Zich SCHOTS vergifie,

In zyn dolk te zetten

Tegen 's landt Wetten.

Hy vreesde niets, ah de gevaaren,

Behahen die van de baaren,

Die hy over en weer quam vaaren,

Banger vaor zyn leven en Perfoon,

Als voor myn Kroon.

Met groote boon

Verliet hy zyn Troon,

Om den heiligen zetel:

Maar poogde vermetel.

Door moorders en feboften

,

Op FRANSCHE beloften

Te werden herjleld:

Nu legt hy geveld.

Zyn averechts kroojl

Belooft hem tot trooft

De CANONISATIE
Door LODEWYKS GRATIE.

J A C QJJ E T.

Marforio , gy zyt in der daat alzoo vuil , als Pafquino , Freres Com-

MARFORIO.
Ik zal op die eernaam voortvaaren. Men noemde u, eer gy van uw

tweede Moeder wierd ontfangen , the Prayers child , het beede kind , zoo
vierig bad' om u Pater Peters met al zyn aanhang. Uwe Moeder ftierde

een goude Engel na Lorette : naauwelyks fprak die daar aan het heilig-

dom, of uwe eer/te Moeder was bezwangerd. Lorette beloofde een Zoon
met deze woorden van het heiligdom

:

Jam condunt Ilia natwn

Fukrum crit imperio, Relligionis honos.

Vorflhi

jbagnons,
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Vorflin gy hebt een Zoon,

Der MISSEN eer, denjieun der Krom.

Men waarfchuwde de naafte bloedgetuigen niet, maar men riep alle de

gezwoorene by een : het ontleende kind quam klaar , zuiver en fchoon

voor den dag , als een bovennatuurlyke gift van den hemel- ontfangen,

Uwe opregte Ouders wierden gemoffeld , en gy aanffonds Prins van
JFaïïis genoemd. Daar op vallen legerwys geweldenary , bloedvergieten

,

vangen , ipannen , en diergelyke gruwelen in het ryk : de BiiTchuppen

moeflen in den Tuur , heirlegers in het veld , zee en landmagt beëedigd

voor de nieuwe Monarcby; de godsdienft , regt, vryheid, en alle deugd

het land uit. Alderlei verderf onder de Franfcbe kap uit de band gelaa-

ten , en het had zonder dien groote ïFühehn geklonken geweell , die

over zee gefleeken, a41e zyne ontzaggelyke benden van alle de ingezete-

nen zag omhelzend Daar op was 't verandering van Toneel : de Paapen

met hunne baas, en alle zyne roofgezellen het ryk uit : zy na Parys ge-*

weeken, fleepten liet ooreiog mede tegen de drie Ryken, endeFereenig-

de Nederlanden. Mert waagde een torn op Ierland; zonder orde, tucht,

of hart wierd daar gevogten : men wierd wel haaft gewaar met wien

men te doen had , mi Roy a I'épreuve du Canon. Hier op weer te vlugt

na Waterfort , en voorts na Frankryk. Daar was men bezig met alderley

moordery, vergifgeevingen en zaamenzweeringen teimeeden: doch deze

wierden betaald met de dood der zaamengezwoorenen. Eindelyk raakt

den Ouden van kant. U verkiefl men voor Erfgenaam der verlaatene

Ryken: men pronkt u op met Koninglyke eertitelen. Wie fchynt erry-

ker, ofmagtiger, ategy? Want te recht is die geene ryk, die weg kan
geeven, het geen hy ook zelf niet heeft. Gy zyt Jonker Nul, enfehenkt

Hartogdommen , Craaffcbappen , en Baronnyen weg. Maar in die zelve

Hartogdommen doemt menu met allen, die u durven aankleeven , als

landverraders , en in die ryken dient gy niet, als tot een kragtig werk-

tuig van een onverzoenbere haat , om den hoonder, uw fehepper, ver-

kiezer , en koningmaaker fel te willen beoorlogen , op dat men de eens

gefmaakte geweldenaary voor eeuwig mag ontgaan , en de hervormde

Godsdienfi van trap tot trap onwrikbaar op den troon vellen». Zoo liaan.,

nu uwe zaaken.

JA-
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jac au EX

Ha verfleende heiflfepan .' hoe weinig zyt gy van het geheim der zaa-

ken bewult , die Croote Louis zal ons niet alleen op de troon vaft ftellen

,

als Duc de Anjöu , maar grooter dingen verrigten : naamentlyk den Ko-
ning van Spangie by alle zyne ryken noch maaken Koning van Jerufalem,

den Hertog van Savoyen , Koning van Cyprus , Conti Monarch van het

onbekende Zuidland, den Dauphyn Keizer, en my boven de drie Ryken,
Koning van Severambas enz. enz. enz.

M A R F O R I O.

Slaa voort de wagen, en zet 'er by, zyne onderdaanen tot bedelaars,

de Princen van den Bloede tot Jakhalfen , zyne Bondgenooten tot bal-

lingen , en zich zelve tot niet. Dat is het lot van alle trouwelooze dwin«

gelanden, en

Wie 't al verdelgen wil, die moet het al verwachten.

EINDE.

V
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BYEENKOMST DER

MOOGENDHEDEN
IN HET HOF VAN DEN

LEEU W.
DE OLIFANT.

«Educhte Oppermagt des luchts , blikiemvoerdci:

\anjupyn, engy, ontzaggelyke Lecuiv
y

die

de zegewagen van de wydvermoogende f^e/la

ten hoogfte top voert: de onverdraagelyke fmaad en

hoon , uwe Oppermoogendheden aangedaan heeft ons

al te faamen ontroerd, doch ieder een van ons heeft in des

Tygers boosheid mede zyn deel gehad. Ik heb, na het

verfcheuren van alle de warnetten , waar in hy my in-

wikkelde, zyn cruaade ftreeken gekend: dezwaarefchaa*-

de , door zyne liften en laagen my overgekomen

,

dwingt my , dat ik my over zyne gepleegde gewelde-

n aaryen moet gevoelig toonen. Maar niets ontfteekt

meer myn toorn en grimmigheid, als het fcheppenvan

zoo vecle Koningen na zyn moedwil, zelf uit een ver-

achte
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achte ftoffe des graauvvs, eertyds aan een zyner Huur-

lingen geleend , die op een magtige Troon gezeeten

,

de ftaf, myns Broeders Gemaalin toebehoorende, liaar

tegen alle regt-en billikheid wil ontwringen.

De BEER. Ik , by de ftrydbere Gdtben op de oor-

logs (tangen praalende, heb noch niet vergeeten, hoe

de Groote Guftavus Adolphns , . niet in de mift dooreen

hinderlaag, gelyk men voorgaf, maar door eenverraa-

dcrs loot , op het bevel van Ricbelieu cjuam tefneuve-

len, wanneer h'y myne magten, om de Vorften te be-

driegen in Dnitjïand genoodigt hebbende, zyne klaau-

wen dacht te flaan in de befte Ryksveftingen : hoe hy
Karel Git/laaft in de Poolfcbe overwinningen te rugge-

flootcn aan zyn eind heeft geholpen: hoe hy Karetden

laatfte, met verlies van de krygseer, en zoo veele zee-

magt in zyne oorelogen ingelokt, in het fluiten van zyne

vrede fchandelyk bedroog: hoe hy nu wederom, om
myn Kareïóver hoop te werpen, een drieband heeft ge-

imeed , was zyne arm niet over ai bereid, enonverwon-

ne seweeft. De al^emeene ruft van de waereld , in deDO '

laatfte (aamcrjkomft my dier aanbevoolen
, gaat my

nochtans meerder ter harte, als alle de geledene ons;e-

lyken: ik zal, noch wil dan zulk een geduurige faame-

k'etening van baldaadige geweldenaary , bedrog en een

hoofdige Vorften dwang geenfints gedoogen : het ge-

duld..
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duld van ons alle word by hem voor larie vrees opgeno-

men. Waarom zou Europe langer door zyn moedwil

overheerfcht onder zyne wraken ftaan ?

De AREND met de STAF. Die verwaatenc , die

niemand als zyne wanfchepzels erkent, heugt het noeh

wel , hoe hy myn Vaders landen tot aan den eikeboom

alom verwoeftede , wanneer hy tot zyn linkfe ftreeken

de Buurvorften gehuurd had , dat hy , toen ik hem dat

betaald gezet zou hebben , myne oudfte Bondverwant

van achteren in deed vallen. Myn Vaders lofïelyke

heldendeugd redde zich uit de onheilen , maar ik my
zoo gemakkelyk niet uit zyne vergifgeevingen , waar

door myn Broeder wiert weggefleept, en ik in doods ge-

vaar gebracht, De tafels der Vorften zyn door hem
dagelyks onveilig, en een ieder heeft, voor hem meer

in vrede, als voor anderen in oorelog te vreezen.

Het PAERD. Het is tyd, om van zulk een ondier

zich eenmaal te ontdaan ; men moet hem de nagels

knippen, en de tanden uit den muil (laan: zoo, en niets

anders kan de vrede in onze waercld ftand grypen.

De GRIFIOEN. Demynen, die het branden,, blaa*

ken, moorden, en alderhande gruwelen van zyne aard

bezuurd hebben , weeten , dat hy de kerken
,

graven

,

ja niets onverwoeft laat: zy wenkhen uit de grondhun-

lier harten, o Groote Oppcrmagten , dat de hoon n lie-

den .



den aangedaan , nu niet mag uitgewift worden met een

verbond, met een vrede, met een ftilftand van wapenen:

neen , o neen 1 die woorden verftrekken hem tot wa-

pens : hier in beftaat zyn flaapkruid : op die toon zin-

gen zyne Sireenen : maar 't is om de geenen , die na dat be-

diergelyk gezang luifteren , te verdelgen. Met dit Schrik-

dier moet geen ïtilftand gebooren worden, ten zyhetin

onmacht legt , en gereed om den laafte fnik te geeven.

De PARADYSVOGEL. Terwyl ik nergens ruft

kon neemen , en zonder vafte voet uit myn lufthoven

wierd gejaagd, en om land en luiden gebracht, zachik

myne braave helden door eerlooze huwelyksftreeken
,

afgeperftc verbonden , en geweldige overftroomingen

lchendig bedroogen, door dwang van veftingen gefiol-11/1 n ^
terd , noch onlangs een der dapperfte Vorlten met ver-

gif van kant geraakt : en ik nu op ongenade zittende,

lteek tot u, o eens klaar ziende Koningen, myne half

gekluifterde armen uit. Niemand is veilig voor zyne
ranken , ten zy hy door de verafgelegendheid hem niet

kenbaar is. Ik weet, wat lot my befchooren is, tenzy

gy my beter verzekert, als hy met zyne eeden, het

èer'ftfc huisraad van zyn heerichzugt. Hoe HefTelyk

fluit de Vogelaar tot dat hy over de Kakdtoe , en het

jSInrïncldïer heen zit. Hy zalmy, als eertyds Sfbrfa
y

Sint Pol? en zoo vecle andere Souverainen , niet in ruft

beheer-
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beheerfchen, dan wanneer hy my ontzield zal hebben. De
moord der Vorflen maakt de zekerheid van zynftaat: zynge-
wiffe noopt hem onophoudelyk , om het geheugen der begaane
gruwelen, dat hy angftvallig het leven van iedereen vreell.

De KAT , tot de LEEUW. Wy uit de oude Katten
herkomftig, hebben ons aan uwe belangen, o groote Vorft,

gelyk gy u aan de onze onaflcheidelyk verknocht. De welda-

den uwer doorluchtigfte Voorvaderen zyn met diepe worte-
len van erkentenis in onze zielen ingegriefd: in zuur en zoet

lotgemeen zagen wy ons op de kant van het verderf: vuur,
water , moord , en verwoefting bezuurende , wierden wy
door uwe manmoedige ftandvaftigheid ridderlyk daar uitge-

red. Daar na wederom in het uiterfte gevaar geploft , zagen
wy u en ons zelve door een heirvaart over zee herfteld :

doch wy al te vredelievende zyn vaak bedroogen, en met
fchade wys geworden : nu tanden wy liever den geweldenaar

,

tot aan ons neft, die daar op een roovers wyze zoekt in te

iluipen, of in te loopen. Te lang beraaden, is niet minfcha-
delyk , ah ontydig begonnen. Het goedwillig erkennen van
zyn opgeworpen Hoofd in Spangien zou met zich lleepen alle

de welvaard van onze handel. Door dit middel poogt hy
ons te ontzenuwen, en aldus ten flagoffer voor zyn heerfch-

zugt op de vleesbank te fleuren. Neen/ wy zyn ncoit ver-

ilaafd geweeft:.wy ftremden Romens overmoed, cnSpangics
dwinglandy, en zullen veiliger op een regtvaardige oorelog
draijen, als ons van zulk een valfche vredefchreeuwer laatén

opknaagen. Niets vermag ons van u, noch u van ons af te

zonderen, te faamen leeven wy geerne vry vanz'ynelaagen

,

en fterven vry van zyne mutlaarden. Ons heugt noch der
Voorvaders lyden edelmoedigheid , en vrygevogcene welltand.

De BLIKbEMDRAAGENDE AREND. Uwe edele drif-

ten
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ten fpruiten té regt voort uit het algemeen gevaar , waar tegen ik zal

blyven waaken. Met Barbennen aan te fpannen , weerfpannelingen aan te

queeken , moorders tot zyn dienft om te koopen , de ganfche Krijlenheïd

in zyn bloeddorit te wentelen , dit zoo dikwils eeuw uit eeuw in op alle

fchendige wyzen bezogt , dit alles zou ik grootmoedig vergeeten hebben

:

maar op dier bezwoorene vrede geruft zyn , is een apene weg , om van

hem overvallen te worden. Nu voegt hy noch by de hoon , van het

Ryk te berooven van zyne Leenregten , de trouwlooze fchending van het

heilig regt , hebbende tegen de geftaafde afftand verbonden , tegen de

willen der hoogzalige Keizers, 'en Koningen aan een zyner Afzetzels, de

Monarcby van Spangie in handen gegeeven. Hy valt overal gewapender

hand in", acht goddelyke nochmenfchelykeregten , envolgt niets , als zyn

.onvefzaadelyke lieerfchzugt , dolle oorlogsyver, engeverniftedwinglandy,

DE' LEEUW. Gemeen quaad

Ei/ebt gemcene raad,

lot gemeen baat.

Ik ben , hoog ft geplaatite Arend , en verdere uitmuntenfte magten
,

van de hoon my aangedaan weinig geraakt : zelfde geringfte vanmyne,
of andere Volken fpout uit , belachende en befchimpende , den Opwor-
peling van den Tyger , met myn rykspraal , naamen en titels verguld

,

om dat zy allen zien , dat hy, nu hy van zyn leuter bol weder bekomen
is , het gedaane werk zoekt uit te villen. Maar vermits de toeltand der

zaaken, door zyn grof inhakken op iedereen, de harten reeds tegen hem
doet ooreloogen , zoo geef ik uwe Hoogverhevendheden in bedenken,

of het niet onze algemcene en gewoone grootmoedigheid zou betaamen ,

den Tyger tegen maandag acht dagen te dagvaarden voor den hooge vier-

fchaar van Tbemis , om hem gehoord zynde, tegen ieder, en ieder tegen

hem, den oorelog aan te doen, als zyn regtvaardige ftraf , alle andere Ty-

rannen tot affchrik , en voorbeeld. \Vy kunnen, aangezien wy alles reeds

vervaardigd hebben, die tyd wel afwachten, en aldus de ovenvinninge,

niet na zyn gewoonte, zonder kruygsheraut ,
ja zelf in ftaande vrede, ftee-

len, maar ridderlyk van hem behaalen, die nu zyn gedugte degen van gou-

de Lovjfcn quvt is , en al zulke laffe Bondgenooten heeft , als hy zich zelve laf-

hartig draagt. Dit zy dan voor af beilooten , en daar op de tanden getoond
Alle te faamen.

FIAT JUSTITIA, NÉ PEREAT MUNDUS.
E Y N D E,
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DE T Y G £ R
VOOR

THEMIS VIERSCHAAR

ÏHEMIS.
! At geval , doet u o blikfemvoerende Adelaar ,

voor myn Vierfchaar verfchynen , en wie

heeft u ontzaggelyke Leeuw, metuwe Bond-
genooten by my doen recht eiffchen ? Is'er iemand

van de Vogelen , die zich tegen u opzet , of van de

Dieren , die zich tegen u aankant ?

De Bliksemvoerende AREND. Des Tygers moed-

wil en boosheid, die niet aflaat van ons allen onver-

draagelyke hoon en ongelyk aan te doen , o aanbid-

delyke Themis , dwingt ons, tot uwe Godheid toe-

vlugt te neemen.

THEMIS. Wederom klagten over denTyger? 't Is

waar, hy verandert zyne ftreepen niet, noch een Lui-

paard zyne vlekken. Maar de ooren tintelen my van

3.1 het jammeren en zuchten , dat ik alom hoor op-

gaan : ik reppe niet van de meineedige beuldery, ge-

pleegd over zyne Onderzaaten, vanhetuitjaagenvan

zoo
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£00 veele vroomen , van de verfcheuring der dier be-

zwoorene Editten , noch van het uitfuypen der Koop-
lieden , door befcherming , tot voordeel van zyn

Beurs , aan de Banquerotiers te vergunnen, en meer
diergelyke dagelykfe klagten gaa ik voorby ? Maar
daar flikt Genua in de fpy t , om dat zy gebombardeerd

zynde , haare Hartog aan des Tygers voeten op de knien

.

moet vereeuwigd zien in fehandelyke Medailles: Genua
ad. Genua Regis. Elders barft.Danfik ^ van zooveel

geld uit haare Borgers te moeten perfTen, om dat zy

geen deel nam inzyndwinglandy, om Poolen een Ko-
ning van zyn keur te overdringen. Ik word zyn on-

regtvaardige handel zoo wars ,en moede , dat ik wel

weder na den Hemel te rug zou wyken, gelyktentyde

van Lycaön. Maar laat ons hooren , wat gy op nieuw

tegen den Tyger hebt in te brengen.

De Bliksemvoerende AREND. Jupyn liet my.

,

na het dempen der Reufen , die. vermetel den Hemel
beftormden , de zorg van het Koomjche Ryk. De {lan-

daarden van het zelve praalden met mynegoude, zil-

vere, en andere beelden : ook waakte ik voor het Ka~
pitoo/, befchermde het heilig Palladium , en zoo wel de

hemelfche, als de nagefmeede Ancilid.

Toen de Barbaciren in braken , nam ik het zegeteken

van Conftantyn^ en befchermde den heilige dienft, en

!iaa,re Priefters. Toen ik het Oofter en Wefler Ryk
moefl
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moeft handhavenen
,
gafmy de Oppervoogd der Goo-

den twee hoofden , om wederzyds waakend oog te kun-

nen houden. Het aanwafch van de Saraceencn , Tarters,

en Mufelmannen hield my aan de eenekant, dat van dè

Hunnen , Wenden, Gotben, en Lombarden aan de ande-

re kant ftreng ingefpannen. Myne Keizers in de oorelo-

gen te diep ingewikkeld, gaven lucht en luft aan de be-

itelde Landvoogden , om zich zelve tot kleine Meefters

te maaken : ik dwong echter de meeften tot hunne
pligt: eenigen vergaf ik niet alleen demisdaad, maar
liet hen in net bezit der Vorftendommen : op voor-

waarde , dat zy die te leen van myne Keizers ontfingen :

onder dezen zyn'er drie, of vier, die door den Tyger

{reeds opgeruid , en fomtyds gedreigd-, dit regt van

hulding en Leenmanfchap verwaarloosden. Ik dwong
Savoyen, dat AJpynfe Marmeldier : maar fchonk hem,
alles vergeevende, daarenboven het Opzienderfchap

over alle de Italiaanjche Leenen , met den ty tel van eerfte

Vicaris derRyksleenen. Ik noodzaakte de Lombaarden,

in het Milanees gezeeten , my telkens voor hun wettig

Leenheer te erkennen : Sforfa verkreeg het van my
,

na hem de Franjcbe Lodeivyk de XII. zelf, dieSforJa in

den kerker deed derven. Daar na door gefchenk aan

Spangicn gekomen zynde , wierd ik echter altyd erkend

:

het zelve deed Mantua, en meer anderen.

De eerfte heeft zyn waardigheid^ eernaam, ampt
3 .

en;
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en pligt vergeeten : in de plaats van fchuldige erkente-

nis aan my te bewyzen, en totmyndienftop tezitten

tegen weerbariligen , fteekthy zich zelve in het harnas,

en durft myn alderloofwaardigfte Leopoldus in het ftaa-

ven van zyn Leen, en andere rechten oproerig tegen-

ftreeven. De tweede word van denTygcroverloopen,

hy heeft 'er zyne bloedige klaauwen ingeflaagen , en

beftaat zyne Franfibe benden over al in te voeren , en

alles te vuur en te zwaard te ontzeggen. De Koninklyke

zetel der Spaanfebe Ryken, van hem zelve, voor zich

zelve , daarna voor zyn Zoon afgezwooren met de

dierbaarfte eeden, de daar ontrent vaftgefteldeuiterfte

willen , de verdubbelde verbonden , en eeuwige ftaats-

banden doet hy geweld aan. Hetlaatfteoogenblikvan

den laatfte Koning zeker tellende en verhaaftende

overflroomt hy alles, onder het vernis van een uitge-

vondene laatfte wil , den ftervende afgekneveld , of

verdicht , met zyne van langer hand daar toe gereed

leggende magten : en om de handen daar wel ruimte

hebben , fmeedede hy een moordbende te faamen

,

omhetKeizerlykHofverradelyk tematfen. Ikyze, en

gruw van zoo veele boosheden. Dit zyn de redenen,

waarom ik hem heb gedagvaard voor uwe Vierfchaar.

TYGER. Wel , wat nieuwigheden ! wat grillen!

wat buitenfpoorigheid! wie raadt zich zelve zoo ftout,

dat hy my, ik zeg, my voor eenige vierfchaar durft

verdagvaarden?
. THE-



(7)
THEMIS. Verwatene, ik, ik, de geregtigheid , de moe-

der der deugden, de voedlter der vroomen , de wegwyller
der helden , de grondfteen van de ruft en het geluk , ik

,

door wien de (leden gebooren, de ftaaten onderhouden, en
de Ryken gelteund en onderfchraagd worden : ik de balzem
van hetgewifle, de behoudfter van de ziel, ik durf u ver-

oordeelen , indien gy geen regtveerdige verdediging voor
uwe zaak weet by te brengen.

TYGER. Voorwaar, pragtige eernaamen! geregtigheid.'

geregtigheid! oude kluchten: wie zyt gy ? ik ken u niet.

THEMIS. Myn naam is Themis, Astilea Justitia.

TYGER. Fi ! fa ! ik ban u voor eeuwig uit myn Raad

,

uit myn Hof, uit myne Landen , Ryken, en Conqueiten.

Hoe! myne dagen voor u? wel lieve oude Doiéeg/ia, oudefloof, •

ik zie wel, dat gy blind zyt, anderzints zoud gymy beter

kennen. Ik ben oud liefhebber, en heb wel meer oude Da-
vies aan myn Hof : maar die doemen alles, wat my tegen-

flaat. Gy oude Feeks zult haaft zelve uw welverdiende ltraf

vinden over uwe vermetele woorden, 't Sa, men ontrukke

haar het zwaard : niemand laat zonder doodfchuld een bloote

kling voor myn aangezigt llikkeren.

TliEMIDA NON NOVI, TERRAS AsïRiEA RELIQJJIT.

Men neem haar de weegfchaal uit de hand , en breng die in

de munt, om de oude Louifen tegen de nieuwe te weegen.
Wat Boek legt daar in haar fchoot ; waar ui t zy zi t te pre uvelen ?

THEMIS. Wat grouwel is dit? Caligu/a, noch A^rofloe-

gen ooit 2.00 fchroomelyk aan het raazen , als hen een kille

doodangft door de leeden reed. Ontzinden! dit Zwaard ver-

beeld de Goddelyke flraf, die de booswigten en geweldplee-

gers alom vervolgt, en op de hielen zit, en de Schaal weegt
'het quaad tegen liet goede, zy woeg eertyds Bel[afar , en

zal ook hier in u.oeffening vinden , als uwe maat zal vervuld

weezen.'
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weezen. Dit Boek is een Regtboek van goddelyke en menfehelyke Wet-

ten, van Joodfche, Roomfche, en andere Wyzen, het behelfl hetregtder

Volkeren , en de kern van het regt van vrede en oorelog.

TYGER. Oude fuffery : vermufte wysneuzery : een Codex Ludoviceus

haalt dat alles gemakkelyk dubbeld op. Ik ben Mo/es, ik lach met Ju-

fiiniaan , fpuw van Lipfius , en braak van Grothes : ik alleen ben alles:

myn wil is de regel der waereld , myn belang de geregtigheid , myn voor»

deel de billikheid.

Sauvez-vous, vous mefaitez pietié: ik wil, dat is genoeg.

Car tel e/l mon plaifir.

THEMIS, Ik zal vermetele u wel vinden. Raas en braak uw gal vry.,

maar denk , dat de Goddelyke wraak en gramfchap om het uitflel haare

ilraf verzwaart.

DE LEEUW. Men zal , o goddelyke Tlxmis : des Tygers dolle loop

{luiten: zyne groote fprongen zullen haaft gedaan zyn: menzalhemzyne

onrenvaardigheid , na dat hy wat getemd zal weezen, des te beter voor

oogen leggen. Oneindig in getal zyn zyne Aanklaagers : zy wenfehen

allen hem uit de Dieren te zien weggerukt : maar., om dit na den eifch

uit te' voeren, is het noodzaakelyk , dat men een omlbndige , ennaauw-

keurige kennis hebbe van zyn Magt in Volk, Geld, Schepen, Veilin-

gen en Verbonden, om door zulk een weeglchaal aan de uwe, o ont-

faggelyke Godin , klem te geeven : daar na zal men alles voor de Bond-

aenooten open leggen , zyne Verbond , en Vredebreuken , loofe Hof-

itreeken , en booze Staatsgeheimen , tegen my , de mynen , en andere

gebrouwen, overal waereldkundig maaken.

THEMIS. O aller Dieren Vorfl , grootmoedige Leeuw , aanvaard

myn Zwaard , dat ik niemand dan u kan veiliger toevertrouwen , om dit

«nzet heldhaftig uit te voeren.

E Y N D E.
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Saamenfpraak tuflchen de

WICHELSTOK,
SMELTKROES,

E N D E

MONSTERROL
DE WICHLLSTOK tegen de SMELTKROES.

(E goden, o oude vriend ! geeven u weivaaren: wy vinden,

nu en dan .al omzwervende , malkander wederom.

SMELTKROES. Ik heb myn grootite weivaaren u dank te

weeten, en verheugt my, in u te zien. Zytgy hierop 'sKo-

nings bevel geroepen ? heugt u noch wel die gulde tyd van Paracclfus

Fakntln, Lullius , enz..

WICHELSTOK. Ja , maar die tyd is voorby. In de Leuore , Ver-

failks , Fontaineblan , en andere Hoven omwandclende , vind ik zulk een

grootepragt, zulke wytze gebouwen , zoo veele ls.cnlt.en Waterwerken

,

boven
,

ja tegen de natuur by een gepropt , dat ik daar uit wel meen te

giffen , dat ik hier voor my niet ligt werk zal krygen.

SMELTKROES. Zyt gy noch in de bezigheid , die u eigen was

,

toen wy faamen werkten in de mynen van Hongarye en Scvcnbergen.

WICHELySTOK. Ja, noch al even vinnig in het zoeken na goud en

zilver.

SMELT-

/



SMELTKROES. Het- zelve doet de Koning, myn Meefter, mede.

Zoo zult gy malkander wel gelyken. Maar ik had verdaan , dat gy Dien-

der van de Jujlitie waart geworden , en dat gy de Moordenaars hielpt

opzoeken.

WICHELSTOK. Ja dat loopt fomtyds mede onder myne neering.

[R heb dat te Lions gedaan, en noch zoo hier en daar eens. Maar dunkt

u , dat hier voor my wat te doen zou vallen , om goud of zilver te ont-

dekken? my dunkt van neen: het lykt al vol op.

SMELTKROES. O vriend! waart gy hier in 't land geweeft ten tyde

van Fonquct , of' eer het oorelog begon , dan zoud gy fehatten van goud

en zilver gezien hebben : die zwaarite zilvere vaafen .van duizend mark,

en meer , zoo veel goud huisraad van het Hof, de kandelaars , lampen

,

vonten , en diergelyke pragt en fieraaden van zoo veele Kerken heh ik

al helpen verfmelten , behalven de fchrikkelykê geldkelders , kallen * en

kiften, die vol gefchraapt waaren. Het is 'ér alles geweeft , en ik ge-

loof , dat men uw dienft nu meer als ooit van nooden heeft.

WICHELSTOK. Is 'er dan iemand van myn handwerk hier te voren

geweeft , die de aaderea-van het aardryk geopent heeft, die het goud
^n zilver heeft ontdekt? men heeft my onderrigt , dat hier veel begraaven is

#

SMELTKROES. Dat geloof ik wel: maar uw handwerk is noch niet-

bekend. Neen! maar daar waaren looze Financiers, die veel fynder, als-

gy zynde , het zelve witten te haaien uit menfchenbloed , en daarna uit

menfche zweet , en uit. veel geringer dingen.

WICHELSTOK. Wel, zeg my doch eens, hoe klaarde men dat?

SMELTKROES. Twei Kardinaaiea waaren de Rafineurs, De eerde'

deed zonder aanzien van Prinfen van den Bloede , dappere Helden,
Hooggeboorene Edelen , al wat hem tegenftond , voornamentlyk daar

geld was , over de kling fpringen : ontweeken zy des beuls handen , men
confiskeerde- hunne goederen. Die geld had , wierd fchuldig aan hoogver-
raad verklaard; de ampten met aile de voordeden bleeven aan de Schat-

kamer : men neep de nabuurige Prinfen , Vorftendommen , en Hartog-
dommen af : al wéér voor de Schatkamer. Het land wierd kaal , de
Schatkamer kragtig. Na hem quam de tweede : deze was .een Italiaan,

öo noch veel fynder : hy deed de grooten met opzet infpannen .tegen

hem,.
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hèm , en aanspannen met de geenen , die 't met hem eens waaren : hy
ftorte minder bloed , maar plakte ze beter in bet gros. In korte tyd was 'er

Zoo veel gekrapt , zoo veele lallen ingevoerd , dat de fchatkamer in de

pjaats van veertig , 's jaarlyks honderd Miüiocnen inkreeg. Daar na quam 'er

een derde, noch veel doortrapter alsdevoorgaanden : die vond al Ie dagen

nieuwe middelen uit , dan van den valfche Adel , dan van de wederaan-

nemig in den Adel: in het kort hy nam alles weg, zoo dat 'er niemand

ryk bleef , als Pachters, Courtifanen, Balladyns , en Financiers , de Hoof-
den van de Legers kreegen niet , als wel gekneveld uit hunne klaauwen :

alle de Steden hadden Koninklyke Manufactuuren , die vodden moeften

de Officiers , en Edelen voor gagie en penfioenen aanneemen : twaalfnieuwe

inlagen voor zyn Ooftindifche zeevaart al in de Schatkamer , of in Zee.

Toen was 't al goud wat 'er blonk,

WICHELSTOK. \V$ , waar is die fchat gebleeven ? daar by kan
Crajjus, noch Crefus ophaalen. Is 't ook wel gelyk by de Mogol, al in de

grond van twee Kalteelen?

SMELTKROES. Dat was al by een gefchraapt , om het groot icf-

fein, aldus noemde men de Monarchy van.Europe , voor den Franfcben Ko-
ning uit te voeren.

WICHELSTOK. Maar waar is het mi ?

SMELTKROES. Al weg, al lang weg; ja zoo verre uitgeput, das

men de Kerkgereedfchappen
, ja een ieders Sefvifen heeft aangetalt. Al

mee weg. Men heeft Papiertiens voor geld gegeeven , en nu ruik men
die weer voor de Oude Munt van zilver en goud.

WICHELSTOK. Is het darr verzonken? al weg.' al weg! al weg'
waar heen ?

SMELTKROES. Eerfl na Geeftelykc Vorfteh , nabuurige Ryken.
Hongaryen, den Turk , tot Oproermaakers , Inlandfche Oorlogltooking

,

Stedekooping , Oorlog op Oorlog, Vlooten by Vlooten, daar na Itaht

en in Spangie : want het is nu hier geltcld als by den Sultan: de magt is-

difpotik , Miletair en tyrannifch. Doet hy zyne kaale Vinken niet oore-

loogen tegen anderen , zoo moeten zy tegen hem oorelogen. De Hui
genootcn heeft hy tegen alle eeden en Edicten uk het land gefmeeten , of

by. de keel geneepen , die geld hadden : zoo is een ieder met zyn pennin-
gen
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gfcn gevlugt, of hy begraaft, of verzendt die na de Banken in Fèmtïen,

HollanÜ, Londen, enz.

WICIIELSTOK. Wel , zoo veele middelen van verquiften kunnen
tegen die van hy een fchraapen wel op. Dat 'er zoo eens uit is , komt 'er

niet weer in.

MONSTERROL. Onnozele bloeds , dat zal ik u wel anders toonen.

Ik word'van dag tot dag lterker. Ik telle nu al viermaal hondert dui-

zend Man, in dienft. Zoo veele Efqaadrons maaken dat getal uit na de
oude ftyl. Brigades en Regimenten zyn klein of groot in getal.

SMELTKROES. Ja , na de oude ftyl, toen waaren de Efquadrons »
'l:tdill'wns, en Brigades wat anders. Nu in de Zon geteld maakt het dub-
beltal. De Man telt een , deSchaduwe twee, de Brigadiers Beurs drie,

de Cemmiffaris vier. Zoo kan de Koning zyn Volk multipliceeren.

WICIIELSTOK. Ja ,
ja. Is het 'er zoo te doen? de Duitfchen

kunnen weer fubjlrabeeren , en aldus komen de Franfchen in het ge-

brooken.

MONSTERROL. Praat wat aan. Marfch , Contramarfcb , Pajjle-

ren , RepaJJeeren , daar Cajjceren , hier Recrutecren , dat alles maakt een
grooten naam : en de naam vermag heel veel in den oorelog.

WICHELSTOK. Maar mannen moeten het werk doen geen Hom-

mers. Doch ik moeit hier goud en zilver aaders opdoen , dan zou men
de grammatskonflenaaryen niet van nooden hebben.

MONSTERROL. Myne Soldaaten kunnen het 'er wel uithaalen, maar
wy zyn daar toe noch niet geroepen. Men heeft konften , die onbekend
waaren ,

gevonden. Als alles nu wel in wil komen , zoo telt men vier

honderd milliocnen in het jaar. Het op en afzetten van het geld , dat is

de opregte IFicheljlok : 't is ieder reis goed : de ryksdaalders doen nu al

vier gulden , de piftoletten zyn veertbien gulden waard : elk moet zyne
j'pecien inbrengen , en men betaalt het goud en zilver dei Onderdaanen
met Briefjes.

SMELTKROES. Dat geeft meer gefèhreemv , als wol zy zyn met
hunne fchade geleerd , en ieder een houdt zich even kaal. Voor ryk be-

kend ftaan is gevaar van het leeven loopen.

MONSTERROL. Lontregt zou het 'er wel uithaalen: waartoe heeft

het
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het Ksnallk geld van nooden? daar noch een fehoone/i/M/fr; de Eqttipa-

gimcejlers , en CummiJJariJJen der zcezaken moet men laaten bauqiieroet rpee-

len , en de Banqukrs elk met drie of vier millioeiicn met de noorder zon

verhuizen : dat is vaite winft , en de Koning neemt hen onder zyne be-

fcherming. Is 'er hier en daar een ryke fokker onder hen, die heeft qua-

Jyk gedient , de Man kapot , zyn geld hor , dat gaat prompt. Dan zvvyg

ik noch van de Spaenfche Grande

s

: hoe zal myn rol daar noch onder die

oude dubbeloenen , en Crufaadcn fpeelen ? een Zilvere Vloot al Kontant in

de krygskas.

WICHELSTOK. Vrienden, ik mag wel opkraamen, heeft men hier

zulke gereede middelen.

MONSTERROL. Dan fpreek ik noeh niet eens van de Paapekas

,

en buiten dat ftaat het valt , dat Sint Dcnys hier , en Lorette in Italië,

van myn volk zullen geplonderd worden. Maar evenwel bid ik u , kan

'er van u ook wat opgefchaft worden , ty te werk ? want de Koning,

myn Meefter , itoelt zoo wyd uit , dat hy nooit goud en zilver genoeg,

zal hebben : zoo veel kolt myn rol ver uit het Ryk, over zoo veele ber-

gen en revieren , en daar dat Volk , als Paul Diac zoo achter onze Con-

-jooyen zit. Maar ik hoop , dat het plukken van Luik , Keulen , en der

Nêerlandfcbe Pagadoors gemakkelyker zal toegaan.

SMELTKROES. Hoor , oude Vriend
, gy hebt my dikwils werf-

doen hebben , al praat de Monfterrol zoo met opfnyery , ik word noch

weinig goud en zilver gewaar , om te verfmelten : myne Confraters in de

Excbequer , en elders , hebben het vry beter : kunt gy wat doen , toon

uwe kunft, het is 'er wel van nooden.

WICHELSTOK. Myn werk zal hier. niet wel gelukken : ik moet

van eerlyke en godvrugtige lieden behandeld worden , en die kunnen hier

niet bankken : zy zouden tot Pafquillen voor den Koning en het Hof ver-

trekken.

MONSTERROL. Niet hooger, ik ken 'er noch wel. Maar Vriend.

onze baas heeft by ervaarendheid geleerd , dat

Geld en goed
Is eb en vloed. .

ïiy heeft zich de roerende..goederen quyt gemaakt , om valle en on-

roe-
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roerende goederen in de plaats te krygen , Slooten, Steeden, 'Landen,
Koninkryken , alle de goud en zilvere bergen rondom Rio de la! Amafo-
ues ., Peru , Mexico , de nieuwe goud rivier by Caüforaia , en al verder.

Gaa daar heenen , zoo is uw fortuin gemaakt.

WICHELSTOK. Dat fcheelt my niet , als ik by onze nader faa-

mcnkomil eens mag hooren , wie daar Baas is , en wien ik dienen zal.

E Y N D E.

tS£&) 'v*fti'<$*2<$*# fifti)
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Saamenfpraak tuiTchen het

VALIES, de MYTER
EN HET

BONNET
i HET VALIES.

[N wat verachte kotten woont uwe Hoog Eer-

waardigste? wat ziet het hier grof, onhoffelyk

en platduits uit ? Ha
,
pragtig te bouwen , over-

daadig te hoveercn , en milde giften uitte deelen, dat

is Koninklyk, ja regt Koninklyk.

Het BONNET. Wel van waar komt gy zoo opge-

tooid., met zoo veele bellen
,
gallonnen, kanten, (hik-

ken en quikken opgefmokt?

Het VALIES. Regel regt uit Parys , of liever het

Paradys: want ik weet niet, ofik het een ofander behoor

te noemen. Dat is een Hof! dat hiet Koning der Ko-
ningen, en Heerfcher boven alle Heerfchers weezen! ik

ben voor den doorlngtigfte Myter na Rome geweeft : daar,

zegt men , woont de Stadhouder van Sint Piéter , de Por-

tier ^van het hemelfche Paleis : daar ziet men Purpere

Hoe-
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Hoeden by aozymn , vergulde Leeraars , koftelyk Apojle-

ten, jaalles fteektdaarophetpragtigfteuit: maardeLo«-
vre ^ J^erfailles ,. Marly , en de Aardsmonarcb zelve, dat

heeft vry wat anders in , dat fteekt alle de luifter en heer-

lykheid van Rome verre de loef af. O ja, Parysiswaa,-

relyk een Parndys., daar blyf ik by.

Het BONNET. Kameraad, dat is niet quaalyk van

u. bedacht : want daar woont de Oude Slang , die het

ganfche Menfchelyk Geflagt in duigen hielp .- om de

deugd, onnoozelheid, eer, en-ziel te vermoorden , heeft

hy goude appelen in zyn bek ,: deze zyn door zyn beet ver-

giftigd, en wie ze aanneemt, gaat aanflOnds verlooren.

Het VALIES. Praat gy wat.: ik hoor wel, dat gy
nooit de reuk daar van gehad hebt.

Het BONNET. Daartoebenikteeerelyk, en edel-

moedig;, ook weet ik , dat allen , die ik daar door vergif-

tigd heb gezien, ellendig met de nafmaak betaald zyn.

Het VALIES. Ik vind my , op voorraad , by de

voorfmaak wel: het overige laat ik de Myter bezorgen-:

die zal door hem uwe Bonnetten wel verzetten : ik waar-

fchouw u, en uwe vrienden : hy zal van Dombeeren wel

Simpelen maaken : ruyken die nu lont, zy zullen wel

haait lontregt voelen.

Het BONNET. Zulks zyn wy getrooft. Wie het

regt en de vryheid der Landen voorftaat en verdedigt,

heeft niemand, ja niets te vreezen. Het
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Het VALIES. Niets te vreezen ? ah ! eerwnardigfte

voorftanders van het Graauw, befchermers van Burgert-

jes, van Boeren, en zulk Kanalie , hoewel zult gy op

den. duim leeren fluyten ? heeft het de Mytcr niet beter

begreepen ? in hem zit Vorftelyk bloed , en zulk bloed

kruypt daar het niet gaan kan : dat vet dryft met mal-

kander boven. De Vorften moeten de Koningen, de

Koningen de Vorften {taande houden : anderfints raakt

Jan Hagel baas. ..

Het BONNET. Het is waar : de menfchen verschil-

len veel van elkander in ftaat en hoedanigheden, maar
daarom moet men de Geringer niet vertreeden , noch
fchimpelyk verachten : een ieder moet voor zich zorg

draagen , dat hy zyne pligt voldoe, en zyn minder

minzaam , zyn meerder edelmoedig bejegenen.

De MYTER. Welkom, wel kom balies. Wel,

gy ziet 'er braaf uit: en dat van zulk een togt? dat geeft

my ^oede hoop. Is de party klaar } ftaaruym, Bon-

net: dat raakt u niet.

Het BONNET. Hola ! dat gaat er zoo niet toe.

Gy zyt alleen geen baas. Hier heeft de Myter ,. het

Bonnet, .de Kavaiiers Degen, en de Burgermee/Iers Tab-

bard , elk wat te zeggen.

De MYTER . Dat fpel heeft al lang genoeg geduurd.

Nu is het myn beurt. Ik heb myne banden vaft gelegd

,

en
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en myn geduld te lang haten tergen. Ik ben met dubbele fleu-

tels voorzien: een bov^en, een onder aan den Ryn. Ook heb
ik diergelyke dubbele ileutel aan de Maas: met zulk eeniitf-

prejoen moet men die weelige paerden breidelen.

Het VALIES. Ja, teregt, doorlugtige Myter : uwe haan
kraai,t koning. Nu is het tydig: Spreek uit de borft. Geld
zat, volk zoo veel als gy wilt, voorraad, oorlogs-behoefte

,

alles in overvloed. Zie, daar is .... .

Het BONNET. Hoe? is de Myter van zinnen verby-
fterd? of fpeelt men hier hokusbokus? dan Myter , dan Jlorm-
hoed? van daag de kafuiffel, morgen de leerekolder? nu de

/laf, dan de vogtel? Bedaar, en denk om Land en Onderda-
nen , denk om Edelen , en Stenden , om Ons , en om u
Zelven.
De MYTER. Vaar vry voort , met wysheids lellen my

voor te fchaifen : ik denk genoeg voor my zelven: ik zal ook
wel maaken , dat de Bonnetten om my denken zullen. Die
Fojhanskens en Gildcmannekens zal ik in het kort wel leeren

wat een hark is. Laat hen te Luik op het aanbeeld üaan

,

laat hen op klokken en ketels kleppen : ik heb de muys hier

in de val, en zit gints over de Myters heen. Heugt nethen
hier noch wel van de Spaanfcbe Zeep in het voorfte van den
voorleedene eeuw?
Het BONNET. O ja, Maar denkt gy wel, hoe de moord

van La Ruëlle bequam ? Een vierige gemeente kan een eiken

fchout op. Echter wanhoop ik noch niet aan uwe verbete-

ring. De eer van uwe Stam, de erkentenis aan onze Bond-
•genooten , die uwe Myter zulke Keurvorftel.yke armelynen

aanzetteden , de pligt aan het Ryk zullen veel op uw ge-

moed vermoogen. Hoe! Duits bloed kan immers niet liegen:

dat fpeelt noch in uwe aaderen. Denk aan de weldaaden met
dewelke men u heeft overlaaden : hoe ridderlyk

, ja met welk

een groot gevaar men voor u heeft pal geftaan. De
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DE MYTER. Wie aan iemand een weldaad bewyft , en
daar na die aan hem verwyt , is reeds betaald. Tot noch toe

heb ik moeten leeren , nu wil ik regeeren. Men 'zal 'er nu
op los gaan.

Het BONNET. Ja: gy zult wel los gaan. Ik zeg noch
eens, dat

Onze fibaapen te wyden

,

Ongelyk te lyden,

Zachtmoedig te keren,

De hoozen te weeren

,

De Kerkendienft bouwen,

Geen oorlog te brouwen ^

Maar vrede te zoeken,

Geen wapens, maar boeken,

Als goede KATHOLYKEN,
En rechte KANONYKEN,

onze pligt is.

De MYTER. Ik zal u wel wyzen met wat kanon ik den
Myter zal doen boven dryven. Sa, Valies, doe het goud,
zilver , en geld tot de troupen te voorfchyn komen ; dan
zal het Bonnet kunnen zien, op wat vafte gronden ik bouw.
Het VALIES. Geld heb ik niet kunnen voor dit maal

mede brengen, maar whTelbrieven by dozynen.

De MYTER. Hoe! hoe! geen geld!

Het VALIES. Waarelyk , dat was 'er tegenwoordig aan

het Hof niet. Och ! die goede Koning heeft al te lang ge-

wagt : had hy over jaar en dag die Otlaafmannekens door
zyne Dragonders laaten pionderen , dan zou hy nu niet ver-

leegeti ilaan. Nu hebben zy de Ecus en Fijle!etten verzon-

den,
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zonden , en het overig begraaven. Maar wifielbrieven zyn immers zoo

goed als geld.

De MYTER. Papier, zoogoed, als geld? non credo. Ik vrees, dat

deze brieven met protefl zullen te rug gaan
,
gelyk de eerile. Hola : dat

zou niet lukken.

Het VALIES. Neen, oneen. Zy zien alle op de Remi/en uit deZil-

vere Vloot. Na dat ik te Parys hoorde mompelen , heeft hy dien aap al

weg. Dan zyn 'er by op Antwerpen
,
prompt goed : op Genua , van de

nieuwe negociatie , excellent goed en zonder fchade : want al belooft men
daar thien of twaalf per cent, hy zal het tog al te maal hebben, en dan

is het weer gelyk afgelegt. Uwe wysheid is groot genoeg , en die moet

ook dit voorbeeld navolgen. Laat de Waaien en Moffen flegts opbren-

gen , al was het tegen twintig per cent : met een lbute Kavaliers torn is

het alles weder effen.

Het BONNET. O ja, maar dat bekomt gemeenlyk, als den honddeknep-

pel, na het Jleclen van de worjl.

De MYTER. Het zal 'er nu echter mede door moeten. Ik heb te

Rynberk , te Keizerzvoaart , en daar om heen al wat begin gemaakt. Zoo
dra de Shnpejeh ingekomen zullen zyn, zal ik dubbeld beginnen. Ik zal u

des Konings onweerltaanbere arm , en myn getrofte overmoed doen 'ge-

voelen.

Het BONNET. Om wat onbedachts te onderwinden , acht ik uwe
Raad, en u zelve bequaam: doch zoo gy u van dit voorneemen niet wilt

lakten verzetten , zoo zal men denken , om u te verzetten van uwe Stoel.

Maar eer rr.en tot het uiterfte komt uit te barften , zoo denk eens met

emlt aan de Fabel van E/opus. Vergeef my, dat ik de Eezel by de M) 1-

ier vergelyke, fomtyds gaan zy wel faamen.

De EEZEL moê zynde, zyn dagelykfe lajl in nederigheid, en lydjaamheid te

hagen, ivilde niet langer zoe eenvoudig van den Boer aafen: hy meende hetjaa-

cen zou voor hem nutter , voort rcffelyker , en lekkerder zyn. Hy fpant met een

VOS en TYGER aan: zy doen eerfl den EEZEL door zyn rucbchelen en bal-

ken bet WILD verfcbrilcken en opjaagen, dat de VOS ontdekt bad. De vangjl

was goed , en men zou die deelcn. Het EEZELSHOOFD deelde de prooy in

arlen : nam zyn gedeelte voer uit : maar de TYGER Jloeg de klaawwen in zya

vagt., verfcheurde hem, en zoo bleef de nieuwe jager zelf voor beuit.

Niet beier zyn ze allen gevaaren , die met hunnen meerder aanfpstn-

den. -Ik wenlch u een beter lot toe.EIND E.
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MATKOOZEN SAAMENSPRAAK

,

TE PORT a PORT

,

BENEVENS DEFABEL
V A N D E

Kakatoe , Kuykedief en den Haan.

FRANSMAN.
Cavalheiro Hidalgo , wat zoud gy Habilos Mariniers zyn , had

gy onder den Admiraal Cbajlcawenault wat willen ter fchool

gaan.

PORTUGEES. Ha, Negro de Mandili touto ! wie hoorde van

zyne dagen zulke Gafcons , dit zyn oplhyders ! wel , het zal 'er noch

meer doen , dan hard waayen ! een ligtvink van een Fransman , zulk

een Kordoaanfche fteenflyk , zal die onze beroemde Mariniers komen lee-

ren ! dit zal immers nooit gebeuren
;

ja al zou alles het onderfte boven

raaken. Die Zeepadden ! wel , van waar is u die nieuwe kennis aange-

waaid?

FRANSMAN. Blaas gy wat op Sinjoor Spek Jan : men moet u rug-

gelings in den hemel draagen : men moet u tegen wil en dank goad

doen. Wat weet gy Luy van Zeezaaken ? wy alleen zyn de Baazen

.

en Opperbaazen : niemand zal ons het werk uit de hand neemen : die

Zeedoggen , die Zeerobben , en al dat flag van Haringvangers , Wahisbar-

poenders moeten zich binnen hunne paaien houden, al het overig is Franfcb.

Jupyn deelt zyn gebied met onze Koning : dat is ook de regte eigenfehap

van
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van- ddZQN, dat is aan de Opperfle magt van onze Vergooden Ebtêi

aigen : hylydt geen medemakker: hetheele rond van de waereld draait

hy op zyn duim. Dit Konikrykje God-muls , is voor hem niets, dan een

peultie /lieren : en die pluggen , die daar zoo wat wind willen breeken,

zullen al mede onder de knien moeten : men zal hunne Oofi , en Weft-
Indifche Koloniën wel met een florm overftrooinen. Maar wilt gy onder

ons zeilen , wy zullen u wel leeren.

PORTUGEES. Wel, noch al de zelve ftuypen! ha, Francefos Ron-

cadores wy : die de eerflen van deze waereld de andere nieuwe waereld

ontdekt , die alle de Oude Wyshoofden tot Gekken gemaakt hebben

,

die niet konnen droomen , noch wilden bekennen , dat 'er Volkeren zyn

,

die met de voeten tegen ons aangaan , dat de Aardkloot rond en geen

platte pannekoek is. Onze Voorzaaten hebben moeds genceg gehad

,

cm te-toonen, dat de Landen onder de heetile Hemelband gelegen wel

te bezeilen , wel in te reemen
,
ja te bewoonen waaren. Wy hebben de

Goudkufl van Guine , de Kaffers van Congo Benin, Mourisbire, de Eilan-

den van Sint Heken , Madera, Tercera ontdekt, de Kaap de Bona Efpe-

ranca omgezeild langs Mofambique- , het Roode Meer, Arabien, de Per/ifche

Golf, op Calicut , Ceylon , en voor den drommel weg bevaaren , de Vene-

tiaanfe l "etpot van de Caravaanen afgefneeden , de Soudaan van Egypten

,

door hen met Gefchut en Timmerluy bygeftaan , met alle zyne Mamme-
hikken doen opzitten , tot Japan toe alles bezogt , en gedwongen. Dit

doorlugtige werk is onder Vafco de -Ga/na begonnen , en met andere uitge-

voerd. Zulks weeten de Engclfcben en Hollanders wel: die zyn ons op het

fpoor nagevolgd.

ENGELSMAN. Dat wil niet heel en al ontkennen : maar wy weeken
voor u niet: denk om Draak, Hudfon, Willougby , Bexter, en anderen.

HOLLANDER. Wy verheugden ons, dat zoo veele fterktens in uwe
handen waaren : wy 't is waarzeilden op uw ipoor na, maar wierden den

heele kraam meefter , en lieten u uit barmhartigheid Goa , en noch hier en

daar een nelüen houden. Echter moet ik u hier in gelyk geeven , dat

die Rotfakiens in de roem van Zeevaard by u niet op moogen.

FRANSMAN. Wel, gy Iuy fchynt.goede maats. Maar zyt gy Por-

tugeefen zuike meeflers geweeiï , ontdekten gy de Landen van Guino,

Congo , en Angola , daar de Revieren zilver en goud opfchieten , moet
zy luy Jan Gatten weezen , dat ge zoo klein een Ryk hield , en al dat

vet
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vet van uwe ketel liet af fchuymen : het zal zoo een toeval , en geen

kennis , een nood , en geen moed geweeit zyn , die uwe Schepen van
Kuil tot Kult voortdwong. Maar had gy lieden zulke Academiën ge-

had, om eerft de kunlt te lceren, en dan van grond te gaan
,
gelyk \vy

te Brefi , te Rocbefort , en op veele andere plaatzen , en waart gy Sol-

daaten geweeit , dan had gy !uy de. ganfche waereld moeten, dwingen,

gelyk wy nu met het goud doen..

PORTUGEES. O , die Coïïegkii voor Stuurluy , die Aeademien voor

Matroofen, dat zyn al mede van de misgeboorten uwer wysheid, en van

de ftinkende eyeren , die uwe opfnydery gelegd heeft. Wy hadden zoo

veel harts , dat wy alles wat ons voorquam , ten ondérbragten , en waa»

ren met zoo veel kennis voorzien , dat Petro Alvares Caral dwcrs over-

ftak, de IVeft-Indien ontdekte, Brafil innam, en wonderen verrigtede.

FRANSMAN. Contes de Cigogne , onze ProfeJJur zegt , dat de JVeft-

Indien door Fefputius Amman aangedaan , en na hem genoemd zyn.

PORTUGEES. Hoor Kameraad , laat ons daar over niet twiften :

onze Zeekaarten zyn nu zelf noch de beften. Maar , Franfen ! Franfcn !

dat zyn Zeeluy van kunft ! luft gy niet te lachen ! Stierman aan land

:

ik heb eens geleezen , dat de Romeinen van de Cartbagcners een fcheepje

namen .' daar na maakten zy hunne Oorlogfchepen : zy oeffenden in hec

zand en op ftrand hunne Roeyers: deze wierden daar door zoo handig,

dat zy kort daar na hun heele land in den rouw moeiten fteeken , en
twee honderd fchepen quyt raakten , zoo haalt 'als 'er flegts een windje

op zee opftak. De Franfche Vloot , die aan de Vlaamfche Eilanden Don
Autonio zou helpen , had ook de knnft in de CoUegien geleerd , en zoo

volmaakt, dat Philip Stroffi, uwe Admiraal , alles verloor, en dat al uwe
Franje Adeldom tot een toe onthalsd , en de Matroozen voor Slaaven ver-

koft wierden. Heugt het u niet meer van elf van uwe geltudeerde fche-

pen op Ilba dos Avos ? van dartien dito , die met La Hayc zee gekoozeii

hadden , waar van het laatlte hier voor ons land na de kelder ging?

HOLLANDER. Lieve vrinden ! het Scheepsbeftier leert men zoo-

goed op 't Land, als den Oorlog op het Schaakebord. De befte van dia

Zoiooren zou by ons voor de maft moeten.

PORTUGEES. Ja, dat Volk mag ncch fpreeken , die zyn in 't water,

en voor 't water gemaakt. Ik wil wel bekennen , dat zy ons noch wat
cjuamen leeren , dat was noch in te fchikken.

ENGE!
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ENGELSMAN. En wy
HOLLANDER. Wel dat fpreekt ook niemand tegen.

ENGELSMAN. Het is geen tvve honderd jaar geleeden , dat onze
Koningin Elizabetb dien Franjcbe King twee Oorlogfchepen te floopen be-

val , die hy boven het behoorelyk getal had doen bouwen. Zy leggen

ons maar in de weeg. Wy zyn flegt met hen gevaaren, toen wy in het

jaar twee - en - zeventig u meenden met huyt en met haar op te eeten.

HOLLANDER. Mannen , het zit hem daar niet. Dat was maar
een gaauwe diefs ftreek." Tot de Portugies. Hadden zy zoo uwe Sche-

pen en Volk onder hunne Vloot gehad , knap koek had het geweeft
Dan waaren die als panden voor uwe accoorten , en Sinjoor had het oore-

log op den hals.

PORTUGEES. Valjamï dios l Ladrones ! Senhor Flamenco, zouhetdaer
op uit komen ?

HOLLANDER. Wel, ziet gy dat niet aan al die voorfpooken ? willen

zy u de Koopluy niet quyt maaken? zoeken zy geen Baas te worden over

uwe Sterktens ?

FRANSMAN. Qnaadltookers ! fif fa' wy zyn boezem vrinden, en
neemen u in onze befcherming. Hebben wy u niet gered door Schom*

burg? kond gy wel zonder ons beftaan?

PORTUGEES. Daar voor danken wy niet uwe Koning , noch uw
Volk , maar dien braave Schomberg , die met eenige weinige Duytfen , en
onze Lxfgarde , Don Jan floeg : want uwe hulptroepen plaagden ons meer,
als de Spaanfen hadden konnen doen.

HOLLANDER. Dat klaarder zy by ons mede , toen zy ons Land
meer befpieden , en in verwarring bragten als hielpen tegen den Biflchop

,

dien zy zelve betaalden.

FRANSMAN. Wel, Spek Jan, wat fpreekt gy bouts ? fnorkgynoch?
zulk een handje vol Land af te loopen , is maar een dejeune , of onbyc

voor ons: en heeft 'er myn Koning geen regt toe, door zyn Neef, Phi-

lippus den V ? is Hendrik van Befanam niet begiftigd van den Koning van

Kaftilie met- de eerfte naam van Graaf , om den Moor/e Oorelog uit te

voeren ? zyt gy geen Leenluy van Spangie ? en wat kond ge doen ?

in twee maanden had de Hartog van Alba het gantfche Ryk voor de

Spaan/en.

POR-
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. PORTUGEES. Wel , in een nagt waaren zyn 'er weer uit , door den

Hartog van Brayanca ? dat was noch veel korter : dat deeden wy alleen.

Maar toen uwe Franfche Koning Roy de Poitiers wierd genoemd , was het

toen ook niet na genoeg?

HOLLANDER, Ja, ja, alle rykcn, en {hiaten hebben zoo wel eens

een beurt. Maar nu zou Portugal eerft aan de beurt leggen. Maatzeeuw
vlamt al op Brafil , en op Rio Je Gevero; en wy Ooft-Indisvaarders op de

ryk gelaaden Kraaken van Goa. Dan waart gy van buiten geplukt,

van binnen gedrukt. Maar laat u niet loeren , bewaar u zelve , het is

noch tyd.

PORTUGEES. Dat fammelen onder uwe Bondgenooten , zoo veele

voordeden , zoo veele fèhoone beloften , en dan het parket , daar men
in zat , dat alles heeft de Franfen voet gegeeven. Maar zyn ze zulke

bedriegers , dan zullen wy op ons {tuk pallen , en houden het liever weer

met de oude vrinden. Wy waaren te wel met uwe.Koopluy: datiseer-

lyk Volk, daar men op betrouwen kan.

FRANSMAN. Hoe! durft gy dat denken? wy zyn met u: niemand

kan u deeren. Zy zullen zoo veel van Brafil trekken , als van de Zilvere

Vloot. Onze Koning dekt alles met Linten ; het Milanees , het Brabants

,

het Vlaams , het Gelders. Die kneep hebben -wy fiks : nu hoor ik, dat die

Vorft ook een linie heeft voor de JVeft-Indien , en daar mede kanhy
Brafil ook dekken : die is my getoond op de Globe in het Collegie.

PORTUGEES. Dat gelyk na het klappen van het Ezelshoofd , daar

de groote Vlag zyn fpil in fluyt. Dat is de Linie Equinoêliaal. Daar loopt

een dwaffe Linie door uw Bol , die is geforceerd van dat Akademien.

ENGELSMAN. Neen , hy is verder. De Troplcus Capricorni loopt 'er-

door tot aan het Verhoofd.

HOLLANDER. Hoor eens na een -Fabel : en dan zullen wy onze

goede gezontheid onder ons drien drinken : want met den Fransman wil

ik geen doen hebben.

Daar was een Kakatoe : diefcheen in het oog van de Haan en Kuykedief

nut en dienjlig , om hen tegen den Arend te helpen. Zy komen hem met alle

leepheid van de ivaereld aan boort , om hem te doen /lappen in dien Oorelog.

Men belooft hem de klaauiven van den Arend , en daar beneven, vermits hy de

hek en veeren feboon genoeg had t in de.Ooft- en Weft-lndim bekend, en hierin

ds
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de Hooven ook aangenaam was , en reeds een Koninklyke Kroontop kon opzetten-,

hem Koning van alle de Vogelen te maaken. De Kakatoe kende de Haan en

Kuykedief, hy twyffelde aan hunne aart en valsheid : hy dacht , de Haan is

verliefd op myne fchoongekleurde veeren , op myn goudgeele top ; en de Kuyke-
dief heeft altyd toegelegd, om my te verwurgen : echter ben ik in de nypert. Wat
zal ik beginnen ? Eindelyk flemt hy toe , dat hy zes jonge Kakatoes by hen zou-

de voegen , dat de Haan deze zou keren fpooren aandoen. De Kakatoe had

dit naau-welyks gedaan , of de Jonge Arenden verfcheurden de helft van zyne

Jongen : de andere helft bleef in pand voor zyn Verbond aan de Haan , die ze

in zyn Hok opjloot , en de arme Kakatoe Kinderloos , wierd van de Kuyke-
dief opgegeeten.

PORTUGEES. Ha , ha Flamenco mio Coracao , tnuy ben! ik heb het

.gevat. Vaga con. todos los diabos, Francefe.

E Y N D E
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DE NAPELSCHEHENGST»
VIS SC HER,

E NPIKEUR.
DE VISSCHER.

[Oe! wat is dit te zeggen ? zulke ftreemen in uwe huyt' zoo ge-

drukt van de Spaanjcbe Zaal .' zoo mank ! zoo kreupel ! wel ge-

lykt dit dien Edele Hengjl , die uit zyne ruime neusgaten , en

fire oogen zulk een vuur van zich gaf! ik heb u wel in een an-

dere flaat gekend ?

De HENGST. Och! federtuwe trek, ö ritfcbers zeege , is myn leven

niet dan een enkele aaneenfchakehng van rampen geweeft : het heugen

van dat weivaaren verzwaart myn tegenwoordige elenden. Ah ! had ik ?

door uwe Baas gered , en myne kragten kennende , my nooit laaten ver-

leiden door het lieflokkend fmeerfchoenen van dien vleijende Pikeur , die

uit zyne eygen aart boos en prat, en nu met een Franfcbe Geeft bezeten,

alles over hoop werpt. Ik was vry en vrank , myne Haver en Boonen

onbelaft. Zalige
,

ja driewerf zalige Tbomafo Anjello ! de Baas , dien gy
diende , toen hy een ViJJcher was , die braave had my verzekerd en in

vryheid geftelk : geen Fk'eroy ,
geen Don, geen Algonazil dorft my het

bit in den mond leggen : nu komt de minfte rappige Facquin my roskam-

men , fchoppen , en met fpooren fteeken , dat ik al bloedende zwoeg on-

der den Zadel: ik word geflaagen , dat'er de lappen byhangen-: de neus,

de kin de tanden van de kaprefoen, kinketting, en fcalmetten gehavend, dat

ik.
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ik .niet zienlyk ben : laat ik doch wat trooft genieten door te hooren,

,

hoe het uwe Meefter klaarde , om my zoo gelukkige vryheid te doen

hebben.

Be VISSCHER. Katahnie was van Spangie afgevallen: Don Jofepbós

Marguivit de Ribera, had Bercelohe bevryd : :Portiigaal het. juk afgefmeeten ,..

en den Harcog van Bragance tot Koning verkooren. Toen wierd het in 't

jaar 1647. .onze beurt.

Schoon myn Meefter van geboorte een Kalis , én van zyn hanteering

een ViJJcher was , echter had hy het hart van een Held : onder zyne vrin-

den waaren veele Fruyteniers : die hoorden alle dagen het morren van 't

Gemeen, om hec pluggeren de? Spekken. Men zag niemand vet, als de

Pagters : zy , en eenige Dons , hunne Medeftanders ,_vilden het arme

Volk. My zweeg niét ftil , noch kropte dit altyd op , maar wees ftou-

telyk Karel den V. in zyn gevelde ftaande aan de kermende, en beloofde

hen , dat hy in Napels de tyd van dien Kyzer zou doen herleeven.

De HENGST. Och ! och ! leefde hy dan noch

!

De VISSCHER. De Pagters komen met een hoop Schoften Kraayers

,

Verklikkers , Sbiris, enz. endwingen de Boeren denPagt af, of eiffchea

die nog eens van de Koopers. Daar vallen woorden : die ryzen tot kra-

keel : de tenues van de Appelaars raaken om ver, men begint met het

Fruyt te gooyen. Fan kleine vonken, groot vuur. Mas Jnjello iteekt zich

onder het gedruys , (loot eenige Schobbejakken over hoop , roept Vry-

heid en Tollen af: dat flaat voort, als een loopende vuurftroom door de

geheele Stad: elk grypt zyn Geweer in de hand: dolheid is haafi geivapend..

Men valt op de Pachters Huyzen aan : die waaren ilraks om ver
, ge-

iloopt , en beroofd. Voorts na hunne Wooningen. Alles eerlyk op het

vuur , want die krankzinnige eerlykheid regeerde daar. Hier op Stede-

lingen en Buytenüeden onder een gemengd , en myn Baas voor Opper-
hoofd opgeworpen , die tweemaal hondert duyzend Koppen met een wink

deed werken, zwygen, toezetten, hakhouden , even of die yielyke drom
niet dan een lyf-, en hy de ziel daar van was geweeft. De Jangattcn

dreigden met hovaardige winkbraauwen , om op het Volk los te gaan :_

maar die Knevels dankten Nojlra Senora de Cagodo, en Buen retiro , dat ze.

hun gat bevryden in de Kafteelen. Allen die in de handen van het Ge-
meen vielen, raakten kapot. Die driedubbelde Grandes, die dubbelde Ste-

cados met hunne Algerados zagen die Capilatados van hunne SMjados, met
huoae Bravados , zy piepten op, en zongen zoofyn, dat men ons Tollen

en
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en Latten vrv gaf. Myn Baas was toen alleen Baas. Hy ftrafte fcherp

,

gebood minzaam : maar wierd eerbiediglyk gehoorzaamd. Hy was regt

Koning van Napels , en berigce alles met zyn Viflchers Plunje aan , zyn
Mutsje was de Kroon , het Schepnet , de Septer: de Graat' van Ognali

moeit hem alles na de oogen ^ien.

De HENGST'. Wel, hadden zy het op de Koning gemunt?
De VISSCHER. Neen ganfch niet: want men riep luids keels, Vtoa

il <Re , il Diabo leva il mal Governo.

De HENGST. Dan ftaat het 'er nu al erger. De Koning , . de Kar-

dinaal, de Raad, alles is evenquaad en boosaardig. Porto Carero is dePy-
per; de Spaanfche Raad danii daar na, hetHoffpeelt op de Kaftanietten

,

na de Viohns van Verfailles.

PLUGGEREN, EN SCHRAAPEN GEEN GEBREK:
SCHUD UW BEURS, EN HOUD DE BEK.

De VISSCHER. Ho ! ho ! zal het 'er zoo gaan? dan word het myn
tyd. Ik zou de kans zoo wel waagcn , als myn Baas. Als het Schip doch

vergaan moet , dan heeft Koks Krawivel mede .wat te zeggen.

PIKEUR. Patar de baco , Catjoor ! men zal u ook beilen , en vieren-

deelen , als die Rebellen van den zomer,. Don Carlo Sangro, enz.

De VISSCHER. Wat Rebellen ? zy waaren eerelyke, maar ongeluk-

kige Cavaliers : zy wierden van zoodaanrgen aangezet , welke met de
Franfchen overeengekomen waaren , om door zulk een toeleg te ontdek-

ken , wie van hen quaalyk , of wel geneegen was. Een Geeftelyke reisde

byna in het openbaar van Napels , na Weencn , en dat noch al dikmaals-

over en weder.

PIKEUR. Zoo moet men u loeren. Gy moet de Tok/aces , dquav;-

vaas, Sermomtas, en andere Tradidores ook zien Kapotten, de huyzen rui-

neeren , de fchatten confisqueeren : daar van komt Geld in de Krygskifr.

Men zal u Kanaiüie die Fougueufe Mutinade noch doen uitzweeten.

De VISSCHER. Senór, dat hebt gy noch zoo valt niet. Wy zullen

wel haait weder opborrelen. Het is waar, de Feceroy heeft het fchoonfte

Paleis van het ganfche Land , geheel uit Marmer , met zoo veele on-
waardeerbaare Beelden verfierd , om .ver geworpen , maar zulks heeft hy
uit wraak gedaan om een Dona , die den Prins van Tolefa boven hem heeft

aangehangen : om de zelve reeden , en uit gierigheid tzal hy wel meer
JchuldigeD noemen.
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PIKEUR. Wy zullen u den voet wel op de nek houden : zulke vet-

jes dienen de Onderkoningen. Houd gy ook kort de bek , of men
zal u
De VISSCHER. Voorwien ik wil niet zwygen. Wy zyn uwe Slaa-

ven niet, en hebben regt. Het Ryk beftaat in zes Deelen: uit Terra di

Lavaro , Principato , Bafilicata , Calabria , Pouillie , en AbruJJe. Deze zyn
van enkele Heeren beheerfcht, tot Graaffchappen veranderd, en met 'er

tyd tot een Koninkryk in een gegroeid. Joanna, onze Koningin neemt
in het jaar 1420. Alfonfus den V, Koning van Arragon, voor Zoon aan,

en belooft hem het Ryk. Daar na itapt zy van hem af, en neemt daar

en tegen aan Louis , Hartog van Anjou. Daar had men die oorelogen

van Arragons en Angevyns. Na lang verloop fmyt Karel de VIII. den
Franjehen Koning Arragon daar uit. Ferdinand, zyn Zoon, komt 'er we-
der in , door het beleid van dien Groote Kapitein Gonfahosde : die haspel-

de zoo wat heen en weder, maar bleef 'er echter in: en aldus quam het

aan Karel den V. en zoo is eindelyk dit Ryk aan Spangie gebleeven , door

een Viceroy beilierd ,
ja getyrannifeerd

,
gefchat, gefchooren, geplukt, ge-

vild. Nu zyn wy van dat onverdraagelyk juk verloft , door de dood van
Koning Karel den laatlle. Waarom zou het nu de Edelen , de Geeflo-

kken , de Borgers , en de Boeren , die alleen het Nmpolitaanjche Volk ge-

faamentlyk uitmaaken, niet vry liaan, een nieuwe Heer aan teneemen?
door de "dood van den Spaanfcbe Koning , die zonder Kinderen na te laa-

ten , uit deze waereld is weggefleept , is het regt aan hen zelve verval-

len, om een andere Regeering op te rigten, het zy van de Befte, het

zy van het Volk, of ook een Koning te verkiezen, aan wien zy zigzel-

ven willen overgeeven , met zoo ruyme of bepaalde magt , als het hen
goed dunkt. De natuur maakt alle menfehen vry , en zieb onderling gelyk.

Indien zy allen zoo wel eerelyk van aard , en goed van inborft geweeit

waaren, men had nooit Regeering van nooden gehad: maar, om in vei-

ligheid t'faamen te woonen , heeft men dan een , dan veelen verkooren

,

die over de meenigte in der minne gebieden zouden : wanneer deze ftier-

ven , verviel telkens de gegevene magt weder aan de Geevers. Onze
Baronnen hebben lange tyd op die wyze geregeerd , maar ook altyd de

magt met hun leven afgelegd. Deze magt is aan de Koningen gekomen.

We! nu is de laadte van de Stam , waar aan het gebied vervallen was

,

overlccden : is het nu wel regt , dat wy , zonder gevraagd te worden

,

of tcellemmcn zoo onder een Frans Hansopje bukken? Signór? no

PI-
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PIKEUR. Zulks is de wil, en het Teftament van El Re. Bafta. Upafl

het zwygen , en opzitten , ons het heerfchen. Wy zullen ook den Na-
pelfche Heng/i wel bereiden. Carbcttcn, Ruades, en Arcuades van dit dol

Paard hebben niet in. Wy hebben nu een Franfche Koning , en hier is

nu een Franfche Pikeur, die Pluvinels grondregelen ƒ&r heeft, en een Kar-

wats met fterreknoopjens. Lil, duBeJïia do Camp, Cavallo bruto, ja lil

vry, men zal u ioflen.

De HENGST. Slaa , dat gy bariï, ontmenfchtebeul ! gyzytdemcn-
fchen wel zoo gewend te moorden. De wraak zal u ook op haare beurt

treffen , en gy elkander noch als katten en honden handelen , en einde-

lyk den hals breeken : of grynft gy tegen een , zoo hoop ik , dat men
Napel/e Metten by Skiliaanfcbe Fcfprs zal kunnen gelyk ftellen.

De VISSCHER, Signór zat al warm in zyn Broekielje, toen het Volk
op de been quam : maar pas op. Is dit te fchielyk uitgeborften , men zal

het wel zekerder opvatten.

PIKEUR. Quernos ! borico ! wie kon die Gekken helpen ? de. Duitfchcn

Jagen noch tegen onze , en de Franfche Armada real gecampeerd , en verre

van honk. De Engelfche , en Holïandfche Vloot was buiten de Straat. Bru-

tos! maar men zal , als het Ryk vol Soldaaten is , noch hier zulk een
vleeshouwery beginnen, dat het de ganlche aardbodem over zal donderen.

De VISSCHER. Een Luys kan men niet meer, als het leven benee-

men. Snork gy wat aan : wy zullen toonen , dat we van de blaaskaaken

niet fchrikken , noch van dreigen fterven. Houd moed , o fiere Napel-

fche Hengfl, daar broeyt noch genoeg onder Grooten en Kleinen. Laat •

ik u tot trooft een Fabel van uw RACE vertellen.

Een fcboone MERRIE had nu en dan een VEULEN in de

weide verkoren: hier had de WOLF, daar de TYGERmr
opgeknapt. De MERRIE pafle op , en Jloeg zoo ongejluymig

herom, en beet zoo vinnig van zig, dat zy zig zelve en haare
VEULENS veilig en wel bewaarde : maar een PANTHER-
DIER, van een TYGER en LEEUWIN voortgefet kreeg 'er

ïugtop: valt haat') eer zy daar om dagt, van agteren aan, kraauwt
haar de zyde en rug aan bloed. Zy loozer geworden, hiel zig

/lil, en gejlooten, tot dat ze de kans fchoon zag, en de Wag-
ters by de band, om haar te redden: zy zegt, dat zy haare

VEU-
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VEULENS voor een geringe prys wil overlaaten. Het PAN-
THERDIER en de TYGER , vlammende op het lekker aas,
maaken koop : maar zy moeften den prys aantekenen op de ag-

ïer/le hoeven : zy zyn gereed, maar krygen zulk een rouwe en

felle fchop van twe Hoefyzers , tegen de Jlerren van hunne
Koppen , dat zy alle beiden in katzwyn geraaken , en in die on-

magt leggende van de Wagters gcmajl en daar na gevild wor-
den: en dus laaten zy hunne fchoongevlekte buyden tot een ge-

heugteken hunner bloeddorjl, in den loop.

I IENGST. Courage dan : het is ook het laatfte , dat men verliezen

moet. De wanhoopende hebben ten minften dit heil , dat zy niet kon-

nende hoopen, verhard zyn tegen alles, wat hen het noodlot kan over-

ltieren. De Heilige Vader heeft deze nieuwe Beuls noch niet erkend

voor wettige Leenhouwers , en daarom mag men hen wel een Rnade of

twe fchenken. Zoo lange als dat niet gebeurd is, ken ik geen Meefter,

. en ik zal myn huyd tegen de zweep verharden , of noch eens het zelve

gelukte , dat in het jaar 1/04. aan de Rotzakken te beurt viel ?, toen zy

aan de Gariliancn geflaagen , en op alle oorden van het Ryk vermeeftert

,

tot veertig duyzend toe , allen elendig , of bedelende onder weg ftier-

ven , of in de gevankenifTen verftonken , of in de revieren verzoopen

,

of op de velden , bergen , en rotfen aan de Ravens en Wolven tot aas

verltrekten. Die 'Kafteelen Novo en Del Ovo , die ons zoo lang geribbe-

zakt hebben , hoop ik , noch eens tot de grond onder het puyn te zien

bcgraaven , en die Gayelle , ons ter fchimp, de Napelfcbe B)il genoemd,

hoop ik dat een duyvenejl, en meeuwenkot zal worden.' die Spaanfche Dons ,

en die Franfche Popperuytertjes de keet uitgeboend : err dan zullen wy de

gulde tyd van de Kyzerlyke dienden wéér herleeven.

De VISSCHER. Daar flaa geluk toe, en dat in 't kort: maar zoo als

nu kan den bruy niet gaan.

E Y N D E
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DEONGERSE
PALLASCH-

D E R O ERE

CARAFFA,
EN'

HOERENSMEERDOOS
DE PALLASCH.

iEiebsy'y jucba, Ronda dinelula.

D e CARAFFA . Hoe ! hoe ! wat is dit te zeg-

gen ? hoe trippelt gy dus van vreugde ? die roo-

de Óngerjè wyn , dat Granfe fop loopt overal langs uwe

flikkerende rug heen. Waar komt gy van daan ? gy
loopt immers niet in J^eertsbaufen , daar de Veldheer

Eugenius van Savooyen zulk een nette Krygstugt houdt ?

of hebt gy een Convooy helpen Haan , en de Mantiens

Horentin , of Montefiafconï geroofd ?

De PALLASCH. Staawat ruym, en porme nietaen

de kop ; die ftaet my kroes. Ik zou liever vegten , als

eeten. Hendel! hendel! bendel

!

De
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De CARAFFA. Wel zoete Kameraad, zoo wild niét:

tegen wicn hebt gy't? is het tegen my , zoo zyt gyhet

<juyt, Ik beb de grootften Overwinnaars ondergelegd :

ik heb de ftoutften van de Perfin^ Meden, en Parthen

vermeefterd. Schoon Akxander de Groot , de.Grieken 9

Perfcn , den Indifcb Porus en anderen onder zyne knien

plooyde , fchoon hy Syrien , Egypte , en alles na zyn

pypen deed danien , Steden by dofynen bouwde , en zyne

Naam in de eene waereld te klein reckende, echter deed ik

hem in den bloem zyner tyd , in den loop zyner onweer-

ftaanbere overwinningen, zat van my, betoveren en voor

eeuwig fluymeren. Ca/ar had broederfchap met my ge-

dronken : die kon zuypen , en het werk van nugteren lie-

den verrigten , evenwel wierd hy 's morgens vroeg eer

van my, als van Brtttus en CaJJius getroffen.

De SMFERDOOS. O Carafa , 'maak hier zulk een

bouhae niet: en gy PaJlaJch , komt tot u zeiven. Waar
toe zulk een opfehudding ? kan men niet in flilte zyn

vermaak neemen? zegt my wat 'er gaande is. Aan my
moogt gy u immers wel vertrouwen. Heeft u iemand

gefchokeerd?

De PALLASCHk My !

' my gefchokeerd! neen. Ma
Dona , neen. Ik ben alleen gefafcheerd , dat ik op de

klank -van de Trompet te vroeg te rug ben gevorderd.

De SMEERDOOS. Wel, het is een braafKarel, die

in
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in zyn plïgt koels moeds wel aan den Man wil , en in

zyn hitte de orde' wel voor oogen houdt. Hen Spartaan

wierd als een groot Held gepreezen , die den Sabel op-

geheeven hebbende, zyn vyand, wanneer het teken van

aftrekken wierd gegeeven, vry en leevend liet.

De PALLASCH. Ha , dat leert ons de Kryg dooi-

de tyd, maar niet allen. Men moet met moeden drift

gebooren zyn , maar de Krygstugt moet die byde maa-
rigen. Slaan is niet altyd de boodfehap

; ja al -was het

met wind. Onze Overfle verhaalde gifteren-, dat Man-
luis zyne eige Zoon deed onthalzen , om dat hy buiten

orde gevogten had, fèhoon hy den vyand in route üos?.

Dat voorbeeld zou onze Groote Eugenius navolgen. Hy
is der Soldaaten Vader, maar hy regeert en bemint hen
als zyne Kinderen. Hy geeft ons in het midden der

nagt een orde : onze Ovei flens krygen , en geeven die

aan onze Ritmeefters , en Hopluyden : en die moeten
oppaffen , dat zy hunne orde opvolgen,

DeCARAFFA. Wel, wat fchort'er aan ? waarom
komt gy hier zoo brusk , en woedend in ?

De PALLASCH. Dat heb ik al gezegd. Ik was aan

myn thiende Franswan bezig > en vol hoop , van wat
grootfeh te verrigten , en daar mede was het halte. Ik

moefi te rug , en 't affront lyden , dat Naglits Barzenki

twalef Franjeben met zyn Pallafch had kapot gemaakt : en

ik
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ik hoopte meer te doen, als hy. Ik ben gaaf en heels huyts
daar afgekomen. Het is Franfch , of Spadttfch bloed , en
geen wyn , dat my van de punt, en langs Jiec lyf afloopt:

maar dat fpyc my te byfter.

De CAKAFFA. Wel hey : is het anders niet? tut! tut!

laat 'er ook eenigen overblyven, die verhaalen kunnen, hoe
hunne M-.ikkers gehavend zyn. Maar waar was dit te doen.5

De PALLASCH. In de Gieredadda, daar over twe hon-
derd jaaren zoo dikwils is geplokhaard. Ik heb dit uit myn
Overgrootvaders Overbeftevaar gehoord : die ging met troe-

pen van den Keyzer Maximiliaan na Fricuï , en quam zoo
Jiier ook te ooreloogen.

De SMEERDOÖS. Lufi: u niet te lachenen! wel, twede
Mars , wel kapotmaaker , gy meent dan (neemt het niet

quaalyk, ik moet wat lachen) alsgy thien of twaalf Franfch-
jes na de andere waereld hebt gezonden , dat gy daar door
een eeuwige naam verdiend hebt. Zet u wat'neder, en laat

my ook eens fpreeken. Is dit zulk eenzaak? zulkeenkunft?

zulk een mirakel 1 ik zoo minnelyk, zoo lieffelyk , en zoo
jufferlyk , als gy my ziet , heb 'er alleen meer als zoo veel

honderden van kant geholpen. Het luft my niet oude tyden
te vertellen , maar ik heb in het beleg van Napels , in den
oorelog van Karelden IX. Koning van Vrankryk alleen meer
Franjehen na Nobiskrocg gezonden , alle de magten van S.

Forfa, van Ferdinandi of van anderen. Ik was in dienft van.

oude Courtifaanen : die quamen , nu als Donzel/es; dan als

Cantadines, dan als Donaas , dan weder als Geeftelyken voor
den dag. Zy waaren allen uitmynDoos met Pomade, Rouge
d'Ejpagne , Blauchc de Rome , en alderley ander aangezigt-

quik geblanket. Zy namen de bellen van het heir in , zy
gingen onweetende uit infedeeren , en vergiftigen : de eene

had een ryke fokker uit Peru, de andereeen Don uk Mexico
in
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in haare armen gehad. Wcjlindie had ryke beurfen , onbe-

kende quaalen , en befmettelyke lichaamen aandeSpanjoolcn-,

'm weêrwraak van hunne gepleegde tyranny , en toe ftraf

ran hunne onverzaadelyke goudluft , gegeeven. Zy lieten

hunne Landzaaten in donkere heikotten onder de aarde uuren
lang na het goud graaven , en door de vergiftige dampen
verftikken. Deze bragten die landziektens uit America na

Europa over , en deeden aan Sint Lazarus , voor de onbe-
kende Martelaars en Martelarefjen zoo veele ryke fchatten

opofferen, waar mede wy noch hedendaags zoo veele Fran-
jche muggen vermoorden : zoo dat ons boven u de eer zal

toekomen, van Italië van die ruygte gezuiverd te hebben.

De PALLASCH. Fy, fy, zytgy van zulk een aard ? daar

hebben wy Duytfchen en Ongeren een fchrik van. Staa was
af. Hola. Myn oorlogsdapperheid gaat openhartig, en edel-

moedig te werk: en het is een glory, dat wy voor onze daa-

den bekend ftaan.

De SMEERDOES. Dat is braefheldhaftig; enftout, maar
't is ook grof. "Waarom wiltge niet liever op myn voorbeeld,

veilig uw vyand afmaaken , en daarenboven van hem , zelf

voor uwe moeite noch betaald worden ?

De CRAFFA. Hoho: is hethierzoo tedoen? behaaltmen ,

hier de hoogfte lof met de meeften kapot te maaken ? dan is 't

ook myn beurt , om te fpreeken. Ik heb ganfche Brigades ziek

gemaakt , gekielhaald , en doen fneuvelen : en ik vind zoo veele

Apothekers als Boeren, om de do/es voorde Franjcben wel te

prepareeren: zy tempere my , halfwyn, halfwater: maarzy
hebben het zoo getemperd', dat ik 'er by vyf zes honderden
teffens in de Gafthuyzen heb gemoffeld , die de naam hadden

,

van de fcherpe lugt , of vogtige grond niet te kunnen ver-

draagen: behalven die zwerm van Landloopers, Merodeurs,
Deferteurs, awlagtende Foltrans, die zoo met een Caraffa

,

of
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oftwe zyn voortgeholpen : evenwel alles goede plundering voor

onze Boeren. Zy ihgten de Veldmuyzen: zy maaken veel

land kaalj mear laaten 'er dikwils een goudetand. Alles wat

van het Leger, deConvooyen , en de weg afwaait dat raakt hor.

De SMEERDOOS. Ik diende nu onlangs een Zangfter .Föw-

feca, vervoerd van den Hartog van Mantua. Zyn heele Hof,

benevens hem, was door my geinfeileerd : maar die Signora

deed grooter turen onderde Gens d'Armes , en Cheveaux le-

gers NznTeffé' byna heele Regimenten maakte zy te onbruyk

,

en holp ze in het Gafthuys. Dan was zy als een Kon , dan als

een Signora Noble , danalseenStaatjufter verkleed. Zulk een

dozyn zou een ganfeh Leger inzwelgen.

De PALLASCH. St 1't.houl'til : ikhoov Boutefelle klinken :

tinca , tan tara , tarara , tar'ara , tinc praat wat aan

van hoeren en boeven. ZuFjerd, Jagt de Fauk, hola, hey ,

waar is't te doen ?

De CARAFFA. JFopy. Voort gaan de Franfchcn. Hun
Kamp ftaat in ligte brand. Zie daar, daerziet gy ze over de

Oglio trekken, de weg na Fontanel/a. Dat gelykt na banque-

roet gaan: ópkraamen in de naare nagt, met een ftille trom

'

Maar', bajla, Sig/wr Cavaljero, audiamo. Het is tyd, dat ik

vit zie te knappen.

De PALLA^SCH. Schaerdy , daar komt de Heer Obrijle:

dat gaat 'er op los na Soiifmo.

De SMEERDÜOS. Areviderfi, Signori. Dat is evenwei

by myn leven te kaal ! zoo te blaazen ! zoo op te ihyden! ik

wierd al bang , dat de Franfchen my hier in het DuytUhe Leger

zouden opüuyten met Linien , en gaan zy nu de i>campade\

ha! Coljoml N"importa , Lafciate andarli facquini: laat ze

loopen tot over de Alpen, daar zy t
1

huys hooren. Nu po-

pelt hen het bindei-Jlc: in Mantua, daar zal het op eenfehee

ren gaan.

E Y N D E.
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DE FRANSCHE
D E G E

D E

SLEUTEL,
EN HET

BONNET tot LUYK.

DE FRANSCfli; DEGEN.
IK dacht wel , dat 'er voor my geen Slot te vinden waar : de Italiaan-

fche Lemmers van Brefcia , de Portugeefche van Coimbria , de Wejb-

phaalfche van Zolingen van den ouden Wolf, ja de Sabels , die ge-

damaskeerd zyn , houden niet tegen mynpunt, en Tranchant :

dat dringt door het merg van het gebeente , door de fappen en fenuwen

tot in het hart : en 't geen het fraayite van allen is , het bewaart zyn Scherm-

meefler beter , als het betoverd geweer , daar drie MiJJèn over gezongen

zyn, Ha, ha , zoo moetmen ze nebben; nietwaar, befte maat ?

De SLEUTEL. Ja, dat moet ik bekennen: ik meende niet uit myn
-ring te komen : ik was in een ongenaakbaare Citadel , dien dwinger van

Luyk. Efopus had my reeds gewaarfchouwdj, maar het hielp niet. Wat
zal ik zeggen ? ftael , yzer , metaal , 't is fchoone berg-arts , maar uwe

mengeling wint het van alles. Dit gelykt de Degen van Paracelfus met

zyne wondere Knop , daar den AZOTH op ftond : alles moet daar voor

zwigten , en wyken. Het is trouwens een oude kunfl. Een Groot Griek

van zulken Degen doorfleeken zynde , bragt tot zyne verfchooning by

:

Ouis rejitïat tot armatis ? wie hm zoo veele gewapende w-ihjlaan ? Aldus be-~
hielp
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hielp hy zich met die fchelmfè ukvlugt , toen hy zyn Vaderland trouw-

loos verraaden , en de Perftaamn zyne aanbetrouwde poft had ingeruymd

De FRANSCHE DEGEN. Wel ! indien een Louis voor heel Eurepï

te Groot is , zoud gy dan aan zoo veela Louifen wedcrftaan ? Mis, Ka-

meraad ; dat goud , dat goud , dat flikkert zoo in de oogen, dat 'er de

herflenen van verdraaid worden , dat de braaffte Kaarels zwymelen , de

iïoutlre ftruykelen, en de eerlykfte fuyfebollen.

Het BONNET. Ik zeg 'er braefite, üoutfte., en eedykite tegen ! het

is de Franfcha Mode
%

alle Dïftipndrien te vervallenen. De woorden, vrede,

onrelog, vriendfebap, trouw, eer, verbonden, regt, eindelyk goddelyk , endity-

vels , hebben by hun Woordenboek , in het Hof gemaakt, een dubbel-

zinnige ,
ja tegenflrydige betekening . gelyk by de Latynen de woorden

,

facer, valcant , en diergelyke die , heilig en verdoend , laatze wel, of voor

den duyvel vaaren , eveneens doen klinken. Het Frahfihe Hef hervormt

geiladig haare taal : en zy neemen het woord Tyran voor Koning , knegt

voor dief, en weer dief voor knegt, na de Latynfcke trant. Maar ik hoop,

dat zy haait op de Engtlfche en Hollandfche perflen zullen verdrukt worden.

De grootlte , vroomfte, en edellte, in 'sLands en Kerken dienll be-

zig, onverziens te overvallen, te kncuvelen, weg te voeren, en alles te

plunderen tegen wetten , regten., verbintenifl'en , en eeden , is dat het

werk van de ftoutften, van de braafften, van de eerlykften ? dat zal de

waereld wel anders doorklinken.

De FRANSCHE DEGEN. Hoe nu ! noch al zulk een 'taal .' hola!

hai! Dragonders, Granadiers , fleept my deze Paap in arrefl: weg. Gebon-
den en vervoerd zult gy wyzer worden. Die Luykenaars hebben den Duy-
vel in: loet oude fpreekwoord houd proef

;

Die te Gent was gebooren,

ukin de Ligt/e had gezwooren,
* Of te Luyk was opgevoed.

Heeft het Mujieu in zyn bloede

Maar wy zullen u wel mores. leeren >• dat had gy niet gedacht. Weg met
uwe Canonnikken , Suffragaanen , Capellaanen , en met al hunne Suppooften:

weg met al dat gefehooren goed. Staat u de Kruyn niet wel , wy zullen

se-wat beter fcheeren.

Ds
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De SLEUTEL. Men kan zulk fcheeren niet onderfcheiden van vilten.

Eerelyke Cavaliers hebben een affchrik , en gruwen van zulk een Moor-
denaars en Roovers invallen. Och ! waar ik nooit onder zulke klaau-

wen geweeft ! die fchoone Citadel , zou de Stad dekken ! Luyk zou van

geen vyanden getand worden ! Maar ze zyn nu gedekt , dat ze 'er onder

itikken, en getand, dat de beet door de ziel is gegaan.

De FRANSCHE DEGEN. Tegen wie hebt gy 't met u beiden?

Het BONNET, en de SLEULEL. Tegen die gedrogten van Fran-

Jchen, die onder fchoone fchyn, alle woorden, werken, fchriften, eeden,

zegels, ja alles, waarmede mende Vroomen bedriegt, zonder menfche- .

lyk , of Goddelyk regt te agten , verfmeeden en verdraaijen, om hunne
gruweldaaden uit te voeren.

De FRANSCHE DEGEN. Hoe! noemt gy ons Franjehen! Franjchenl

dat zeggen zal meenig ratelmuyl neus en ooren kollen. Hier zyn geen
. Franjehen. Het zyn Benden en Manfchap van de Borgondijcbe Kreis. Paft

'my hier wel op , dat gy uwe tongen fnoert , anderzints zal men u dat

ravelen en kakelen met de Galg doen boeten. Fluks Kanon langs deStraa-

ten , de Galgen op de Hoeken , Dragonders, Patrouille, Gramdiers, vuur,

moord, branders, ftroboflèn, alles by der hand: dit zyndevrugten, die

zulke wreevelzieke Muyters plukken moeten.

Be BORGERS getrapt
Be PAAPEN geknapt,

Be KANONNIKEN getoerd*,

Be DEEKEN vervoerd.

Hun fchoone gemakken

,

Zyn goed voor BARAKKEN,
Be bejle TAVERNEN
Xyn goed tot CASERNEN.
Nu zullen wy booren

In al de COMPTOOREN.
Schoon Juffers en Vrouwen,
Om kuyfch zich te bouwen,
Met kermen en zuchten,

Na..KlooJlers toe vluhten.



üe SLEUTEL. Halte ! halte ! gy fpreekt zoo buitenfpoorig , dat het

beter na dulle , als wyze reede gelykt. Gy zyt wel op meer plaatzen als

Baazen ingedrongen, maar gy dankte bet. geluk, als gy'er de huyt maar
half heel weder uitbragt. •

Het BONNET. Hoe! zyt gy dan geen Fransman? dient gy niet den
Franfchen Koning ? neen , o neen. Maar dat gochelen , is uw Volk ge-

woon. Het Franfche Compte , en de rondom gelegene quartieren zyn nu
het Ryk van Aufirajïen, dan de Franfche Conqueflen, daar na de Botgondi-

che Kreits : men metamorphofeert ü >, zoo dikwils als men wil : dan zyt gy
Spaanfchcn,. dan Waaien, dan Franfchen, nu vegt gy voor 't Regt van de
Koningin , dan voor de Monarchy : dan voor Jakob de tweede, dan voor
Karelde derde , en moogelyk zult gy wel haaft voor Jakootie de derde,
het Molenaars Kroofl, het Harnas aengeipen. .Chameleons Volk, allerlei

naamen , allerlei volk , behalven eerlyke. Want was 'er flegts glimp van
eerlykheid in u , of in de guyten , uwe Medeflanders ., zoo zoude den
Eed aan de Heeren Staten vanLuyk, aan den Deken, en aan het Capittd

gedaan , en hernieuwd , de boosheid te rug gehouden hebben, van .zoo

lehendig de aanziennelykfte Mannen te mishandelen : de naam van Va-
derland zou die fchelmftukken van Landverraadery verbannen hebben

:

de naam van het geflagt van Berk was niet ontaard geworden , tot een
fchandvlek aan den Adel. Maar het verraaders loon zal die heerelyke

uitvoerders op de hielen volgen, en

De FRANSCHE DEGEN. Zoo lang als de Bwgondifche Kreits my
voeren kan , heeft niemand van de onze nood; en zulke brave Cavalliers

zullen u noch om hunne voeten zien kruypen.

De SLEUTEL. Ik zal voor my wel toezien , in wiens handen ik ver-

trouwd werde. Maar die Landverkoopers , en Citadelhandelaars zal men
noch aan de Galg , of aan de Bedelzak zien. Denk eens om de Fabel

van de Roovers en den Keukehond.

DrKOOVERS lang benard , m van alle kanten bezet,
namen hunne toevlugt tot een valfcheH EREM I ET , om door
hem eenige nieuwe Prooy op te doen. Dezehad eenV OS by zich 9

die allerlei vellen overtrekkende , nu de S C H AA P S T A L-
LEN had verfcbalkt , dan <fc WOLVEN in kuykn ver-

leid*
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leid , de andere VOSSEN in de ht/ppen gebragt , en de

VOGELKOOYEN geplondert. Le ROOVLRS han-

delen met <fe« HEREMIET: die {een Man Gods infebyn,
eenfcbaapshoöfd uit de natuur , en Wolfachtig van aard) gaat
mei een heimelyk verhond aan , en geleidt hen in zyne feilen :

alwaar zy de voordeden aanmerkende , om al/e Reyfigers en

eerlyke Kooplieden te beloeren , en te berooven , zichfierkmaak-
te/iy en neflelden. De VOS van den HEREMIET met het

HONDEVEL overkleet , belooft over de SCHAAP-
STAL van eenige HARDERS te zullen waaken : zy ver^

trouwen hem de Wagt van de Kudde , maar hy die onder zyn
opzigt hebbende , brengt ''er de R O O V E R S in : die de
WACHTERS onverziens overvallen, wegfleepen, en ver-

voeren , en. veele van<teSGHAAPSKOO Y,verworgen. Dit
klonk door de Buuren : dieflaan op de Ketel , enfehieten toe : de

R O O VERS , in het naauw geraakt knevelen even eens den
HEREMIET, en geven aan de H ARDERS wederom de

weggevoerde "WACHTERS, en bongen tot zoen van hunne -

euveldaad de VOS in zyn Hondenhuyt aan een boom op , by

*fe SCHAAPSTAL, die by verraaden bad*

Het BONNET. De ros ? kreeg zyn regte loon. De Boer nam de -

Slang in zyn huys , de Slang den Egel verkleumd in zyn nelt. Beiden be-

taalden zy zich zelve met 's waereldsloon , en guyten dank. Het zal hier

net ook zoo gaan.

De FRANSCHE DEGEN. Par bleu ! non dal Onze Monarch beloont

wd. Het zyn geen traiters , die dien Vorft dienft doen : maar hola ! hy
doet het niet: en mort Diable'. genomen hy was 't die het deed: is 'er wel

een reedelyker grondregel , als dat nien anderen voorkomt , om zelf niet voor-

gekomen te worden? Uwe fuffige praat is goed en nut voor Burgers, Boe-

ren i. en Kooplieden , die aan Wetten gebonden zyn : Maar de Groote-

Louis bindt en boeit elk een aan de Wetten , gelyk de Beul de Schurken -

aan de Galg knoopt. De Strop is voor hen , de .Beul is 'er vry van

.

far. 9
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fans cmparaifon-pourtdnt. SENECA, zulk een Wyze-man heeft al over-
lang gezegd

, dat trouw , eer, wetten , en Godsdienfl, huysraad voor
de Borgers zyn, de Vorflen volgen hunne wil, vermaak, .en belang.

Het BONNET. De Kyzer , de Koningen van Engeland , Sneeden,
Denemarken, Pruyjfen, en anderen doen , Goddank! beter: en de uwe zal de'

ballen , die hy andere toegeflaagen heeft , ook noch wel betaalen. Braave
Vorflen maken ook het Regt en Wetten voor zich zelven.

De FRANSCHE DEGEN. F*! Fa! MeJJieurs

EJl bon a rendre

Ce qui ejl bon a prendre

De Prcefentibus gaudet Ecclefta.

Nu , ik heb hier , en aan den Ryn met goed fucces myn dingen gedaan.
Daar komt een Courier met ordre , dat ik over Ryn , of over Zee moet.
Daar zal ik hemel en aarde omwroeten : ik verftaa my op dien handel:
het zy met dobbelen , het zy met giften , immers zal ik dair myn win-
terfche avonden onder de Wiegs niet quaalyk befteeden. Maar u beiden
wil ik wel een goede raad geeven : Zviygt, en vlugt. Ce/i tout dit. Adieu.
Nous nous reverons a la Baftille , au a Pierre encife , je men vay.

E Y N D E.
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Ftolomeus , Copernicus , en Merkuur

o P D £

P A R N A S
OVER DE

Z ON
E N D E

W A E R E L
PTOLOMEUS.

En mag de waarheid drukken ; dat is voor een geringe tyd

,

maar onderdrukken kan men ze niec. Gy meende my voor

eeuwig van den Parnas te bannen : ik was onder de Kootjon-

gens op het Schoolbankje gezet : Myne Boeken wierden Scheur?

papier , myn Naem tot fciiimp : Kardinaal alleen , en noch een of twe

Araben hielden de eer op van myn Syjlema : dat de ZON loopt , en de

WAEKELD Jliljïaat. Maar nu word het myn beurt ; nu.de ondervin-

ding der laatfte tyden voor my is, zal ik u doen uititampen.
' COPERNICU8. Hoe dus nu toe! wat raaskalt gy Ptolomeus? indien

n-y het zyt , want niemand kent u meer.

PTOLOMEUS. Ik zeg , dat men u , en Dirk Remlraytfen , en Ca*

ïileus , en alle die fchandelyke nieuwe Ketters bannen, ja branden moet,

op het voorbeeld van shigujlyn , dien braave Man , om dat nu de er-

vaarendheid leert , dat ik het wel had , toen ik beveiligde , dat dé

ZON
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ZON Rep , en Je WAERELD ftiljtmd. Godlooze Boeven , die Zyke-

le , de Moeder van de Gooden ten barfleo doet draaijen : en die oude-

Frtlte Vejïa , die reeds Geeftelyk was geworden , doet gy het Hoofd
dwarlen : Atlas word wervelziek van al dat zwenken op zyne fchouders

,

en hy moet zelf van Dedalus vleugels ontleenen. Maar al dat handge-

klap en gejuyg van de Neoteiid legt nu in duygen .*. de IVarnld Haat zoo

valt als een muur, en fchaert u van hier, of Arijloteies , Eficwus, Lucre-

tius Carus, ja Heiliger Fthfoofen zullen u van hier boenen.

COPERNICUS. Wat is 'er gans ? bedaar , en fpreek met befchei-

denheid : ik ftaa vaft in myne fchoenen , en heb Medeftanders in over-

vloed : Groote en Vermaarde Mannen, Cartefms , Hugenius, Bonartius
,

enz. die zuilen u, benevens my het punt bieden. Maar wat is'er nieuws

van de Zon ?

PÏOLOMEUS. Ik heb Brieven by meenigte van het eene , en het

andere Halfrond des Aardkloots, dat 'er vanalle kanten de zwaarfle be-

veegingen van de Zon gefchieden , en dat de heele fVaereld {lil blyft.

Hierom neem ik nu de gelege tyd waar , om u op te- zoeken , en van

de. waarheid myner {telling te overtuigen.

gOPERNICUS. Brieven van alle kanten des Waerelds.' daar is aan

Brieven weinig geloof te geeven. Het Schryven zal na de Man zyn.

Het zal van uwe aanhang weezen. Maar , wat fchryft men ? lees op.

PTOLOMEUS. De FRANSCHE ZON liet naauwelyks zyne {traa-

len zien over de Alpen , of op zyne eerfte beweeging beefde Italië : de
Po , de Adda, de Adice, de Oglio- zugten onder zyne trhanfante Wagen:
in den loep van een dag heeft hy Napels, Sicilië, Spangie, alledeRyken

der Middclandfe Zee , de gelukkige, Vlaamjche, en andere Eilanden ge-

fteeken met zyn hitte : zyn voortgang is zoo fnel geweeft, dat hy zon-

der zyne Paarden in de Atüanlifche Zee te wateren , met een Ren langs

de Trapkus Cancri door de Linie ALqiiiwtlia-aL ( u beter als my bekend )

voorby de Tropicus Capricrom is doorgedrongen? de Zuydftar heeft hem
begroet: daar itaat hy nn voor een oogenblik ftil, om al het Goud in de

aderen van Mama , en zoo als men het nu noemt, Mexico, Peru, de
Bergen der hooggefchouderde Wiapokkes , en de kriftal Bergen van Gnia-

ni te doen rynen , om aldus een nieuwe Goude Eeuw voort te brengen»

COPERNICUS. Wat al meer?

PTOLOMEUS. Hy is daar in een en de zelve dag de Waereld rond

geloopea , over de Ztyd Zee. , zoo men zegt , langs al het onbekende
Zuyd-
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Zuydland tot aan de Manilhas. Dat alles is immers niet minder, als ik ge-

field heb: en indien zulks met de waarheid overeenkomt, zoo zytgyheï

quyt : want in een andere Brief word uiturukkehk gefchreeven, dat de

ganfche fVaereld llilftaat : en het is ruym een jaar geleeden , dat zy zich

niet beweegt , en (lil blyft. TwyfFelt gy daar aan ? zie daar de Medail-

les , zie daar de Rymen , en Pocjien , zie daar de Brieven van Groote

Mannen
,

gcflempeld
,
gedigt

,
gefchreeven aan den Tacg , aan de Sei-

nt, aan de Schelde, en elders.

COPERNICUS. Medallies pleegen eertyds wel waarheid in zich te

hebben : ze waaren de toetfteenen der Hijhrkn Maar nu zyn ze at

mede Pluymftrykeryen geworden. Aan Poefy is geenfints geloof te gee-

ven: die dient meell, als wel bekent is Brieven van Groot
te Mannen, dat is, van Hovelingen te zeggen : hunne vrees en belang

Schrvven, zoo dat men daar op geen Haat kan maaken.

PÏOLOMEUS. Maar daar zit Mercurius. Hy dut , zoo het fchynr.

Egter is hy gewoon , Hemel en Aarde te doorvliegen. Laat ons hem
iaooren fpreeken.

COPERNICUS-. Fiat : ik ben daar mede te vreden. Merkuur, gy
vlugge Godheid , die met u vergulde wieken overal gewoog. zyt te vlie--

gen , wat is 'er gaans , dat men u zoo fuf ziet ?

MERKUUR. Ik weet niet langer, uit wat hout ik peilen zal maaken.

Alles loopt my tegen : nieuwe tydingen leveren niet meer uit. De
ganfche Waenld krielt van Boodens, Pollen, en Couriers: de Corrcfpondtn-

tie van het Goodendom met de Waereld houdt lange tyd op : de Koop-
manfehap gaat nergens meer: Wiffel, en Geldhandel is uit: ook verllaa

ik my daar niet op : met het Vcrhoogen en Verlaagen van Goude en
Zilvere Munten is alles geflremd : liegen en bedriegen kennende men-
fchen zoo wel, dat zy my van de leep geeven : vrede of corelog mee
myne lïaf aan te zeggen , dat Ambagt deugt ook niet meer ; want de
Franfche Mode zal overal doordringeu, van vrede in- oorelog, en oorelog

in vrede te hebben : deze zyn zoo door een verward , dat'er met myn
Hcrautfchap geen droog brood te winnen is. Om deze reede zit ik hier

aan den Barnas , op hoop van daar op te geraaken , en met Digten ,

Schryven, of anderlints myn Koil te befchaaren.

PTOLOMEUS. Hier na een beter , Merkuur: maar help my eens

te regt tegen deze Cupernictis : hy heeft my uit den velde gcflaagen , en
mishandeld-, om dat ik vaitllelde , dat de Zon, Phebus, Apolk, of hot'
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gy hem wilt tituleeren , zyne loop als een wakkere Voerman alle dagen

at'iei , en dut do Waereld ftilltond.

MERKUUR. Wat raakt dat de nieuwe tydingen , of Koopman-
fchap ?

COPERNICUS. Wel , Ptohmciis heeft befcheidens uit de Waereld met
handen vol, dat de Zon nu niet fterker beweeging loopt als ooit, en dat

de Waeretd daar tegen ftil b'yft liaan. Wat is daar van ?

MERKUUR. Ik dcnke , zy fchryven aan Ptolomeus van den FRAN-
SCIIE ZON.
PTOLOMEUS. Pbcbus heeft ook wel die bynaam gehad

, ióo dat

zulks geen verandering bybrengt.

MERKUUR. Dat is waar: die Zot beweegt door den Zodiak als dol.

Hy quam eerft in Firgo , hy quam in Gcmini , hy wierde geneepen van
Canccr, hy zengde Leo, maar itiet 'er zyn Wagen half hollende aan Huk-
ken : hy bezogt Sagjttarius, Pi/ces, en de Waterman, maar daar geraak-

te hy ook van zyn Pad af : hy nam een deel van Caprkornus Hoornen

,

en verplantede ze elders. My liep overal , behalven in Libra , die Weeg-
schaal kan hy om de drift van zyn voortvliegen niet regt houden : nu is

hy na de Melkweg, de Noordjlar, ja hy wil alles bezoeken.

'PTOLOMEUS. Ha, ha, Copcwicus, dat klemt.

MERKUUR. Maar, na dat ik het aanzie , zal hy te groote on-

derneeming hebben, en lelyk ftuyten.

PTOLOMEUS, Hoc, Hinten? wie zou den Zon ftuyten ?

MERKUUR. Wie ituytede Phaëtons loop ? Jupyn , met zyn blikfèm

op den Adelaar afgedaald , finakte dien hoogmoedigen in de Po ter ne-

d^r, het Kerhof van zulke Windbuylen. Maar ik zie wel , Ptolomeus,

waar het u leutert, dit is de geemeene zotheid van de Memehen: al wat

hen , tot ftyffing van hunne opgevatte meening, voorkomt, flikkert hen
kanftonds , als iets waaragtig in de oogen. Myn vrind , deze FRAN-
SCHE ZON is niet anders, als een Oud Man, die op het voorbeeld der

Dude Tirannen heerfchende, zynde Onderdanen heeft Kaal , Verflaafd , en
Gek gemaakt. Hy van hen dagelyks botter en botter gevleid, is ein-

de! vk dol van Hoovaardigheid geworden : deze noemt zich zelve , den
ZON. Tot walgens , ja braakens toe zyn de Hoffche Panhkkers , dage-

I\ks bezig , om Goddelyke Devyfen , Emblemata, Gedigten , Prenten
,

en andere Pluymftrykeryen voor hem uit te vinden. Deze Hans, die

en koop zou gecven tegen de grootften der Gooden , heeft met alle

wulps.
*c
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heid, en buitenfpoorigheid de onwaardeerbere Schatkiften , die hy door
dwingelandy had by een gefchraapt , Verbouwd , Verbralt , Ver-
zoend, en het Merg, en het Bloed der zynen Veroorloogd : by droomr
onvermoeid niet anders , als trots alle de verleede dwingelanden , men-
fchemoorders , en waereldverdelgers den loef af te fleeken , en Monarch
van het ganfche Heelal te worden. Leefden noch de Reufen , hy zou
al het Geeitelyk en Waereldlyk goed aan hen ten befte geeven, om hen
om te koopen , en den Hemel te belïormen , op dat hy aldus van boven
met blikfemen , donderen , wolkbreuken , orkaanen , en diergelykc ftraf-

flingers de geene mogt knotten , en dempen , die hem hier durven te-

gengaan. Loosheid en boosheid gaan te faamen. Vos, Wolf, en Tyger
is hy in een afem , eerlyk kent hy niet , het geen hem tot voordeel ge-
dydt , acht hy alleenig. Alle de gruwelen , die hy ziet , van Vcrwoefte
Steden, Verbrande Dorpen, Vermoorde Volkeren, zyn zoo veele bof-
fen voor zyne zegepraalingen. Verilaat gy de Franfcbe Taal ? daar hoorc
men voor hem zingen,

Que Fumvers fnrpris

,

Condemne ï amour extreme,

Qjd coujle tant des peines

,

De larmes, &? de cm.

En dan voor ftokregel:

Ouand on obtient ce qiion aime,

Qii importe
,
qu importe a quel prix.

d. i. Laat viy ''t verbaafd Heelal

Myn beete drift tot beerzugt laaken,

Die zoo veel traanen , moorden , blaaken

,

En wee, en jammers koften zal.

Wanneer, V geen men bemint, door moeite ivcrd verheegent

Het kojle, wat het -wil, daar ligt niet aangelegen,

Daar ligt niet aangelegen.

Aldus heeft hy Spangie met alle haare Ryken ingeilokt, door een Tejïa-

vient, waar van u Efopus , wel kennis zal kunnen geeven : den Ryn ge-

boeid, Luyk overvallen , nu zo even in de Goud mynen zyne klaauwea
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fiaagen, de NederLmden tot over de Schelde in zyn nefl gefleept :/nu wroet

hy onder en boven de aarde , om overal Schelmen en Landverraders te

te maaken. Dit is de ZON daar men zoo veel van Spreekt en Schryft,

maar noch veel meer om Zugt.

Wat het ftilftaan der IVaereld belangt, daar van kan ik niet anders zeg-

gen, als dat my die ftilte voorkomt, gelyk de kalmte voor de Tiavaaten.

Een oogenblik na die ftilte , zal'er van alle kanten, te Water en te Land,
zulk een donker geweld toezetten , dat men in het kort de ibaalen van

dien ZON zal zien verflaauwen , krimpen en dempen.

COPERNICUS. Zyt gy voldaan Ptolomeusi

PTOLOMEUS. Neen: nu ik myn misgreep hoor, hoop ik ook de

zyne te hooren.

MERIvUUR. Dat laat zich heel wel aanzien. In Italië ziet men zyne

Magten reeds gefnuykt, en Lombardit , Mantua, en de naafte ingeflokte

,

of omgekogte Landen al onder de Vlerken van den Adelaar' gzbrzgt: de

Brittannifche en Hollandfche Leeuwen zullen hem vervaarlyk opkomen. Zyn
vnur brandt fchietyk , maar bluft gaauwer. De beweegingen van zoo

veele Kroonen , om zulk een Roover te boeijen , zyn langfaam , maar

gaande geraakt , onvergelykelyk zwaarder. Hy klaauwt zoo veel over-

hoop en by een , dat zyn geweld door eige overmaat zal berften. Hy
verwagc Goud uit de Mynen , maar heeft het noch niet zulke zyn 'er wel

meer. Maar ik zeg u na do kennis, die ik 'er van heb,

Fis confilii expers , mok fua ruit.

Lrrt radeloos geweld, hoe groot ook van gevaarte,

Moet eïndPly' barjlen, of neerjlorten, door vu zwaarte.

E Y N D E.
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DE
LEUTERBOL van DIEST,

D EHOND»
E N D E

PIKBROEK»
B Y DEN

LAATSTE S TU V r E R.

DE HOND.
r^e^Aar Meefter , zeg my eens , hoe verre afgeleegene landen

v meent gy te bezoeken ? ik heb u al dikwils in het gezigt ge-

zien , twyffelende wien ik diende , of een Blindeman , of een

hups jong Kaerel. Een blinde hummelings Rekel heeft het

vry beter, als gy , daar uit kan een ider ligt afmeeten, hoedanig het met

my gefield zy.

DE LEUTERBOL. Ik vlugt, zoo we! als gy, voor de tyranny der

Franfcben. Zy eiflchen hoofdgeld van de honden, en de keur uit der Boe-

ren Zoonen , om hen in hunne troepen te plakken.

DE HOND. Dan neem ik de weg op , en hol weerom. In zulk een

land moet myn geflagt wel gezien weezen. Is 'er een bsndfcbe Diogenes

aan het roer , of regeert 'er een bondfcbe Koning ?

DE LEUTERBOL. Koes! en houw uwe Ihater. Ik kan u daarop

noch niet antwoorden : ik dut noch. Hoe word een arme duyvel in

deze
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deze waereld geflingerd! ik ben in de wydvermaarde ftadD/>/2gebooren,

ik was in de Leuterraad daar al vry wat aangezien wy hadden hec breed

voor. Onze Stad heeft een haven met nve fchepen, manneke, enwyf-

ken : deze hadden wy aan een gekoppeld , om jonsken te laaten broeijen.

Schepen zat moetenwe krygen. De have zou van zelve vergrooten : de

Mabenge uit de Maas in onze have vallen , en deze langs Mecbekn in de

Schelde , en dan in de Brugfcbcvaart en van daar by Oojlende in zee : en

door dit middel zou al de D'uytfche , en andere handel met onze fchepen

door de Noordzee na de Ooft, en JVeft-bidien gebragt worden.

DE PIKBROEK. Hebt gy den hougaard , of Lkrfche Cabes in het

hoofd , dat u den bol zoo leutert ? of is het leuterbollen u aangebooren ?

uwe kaarslaaden , die halve jollen in zee! wel vrind , hebt gy wel ooit in

zout water gekeeken ?

DE LEUTERBOL. Hola, Maat Iihler, niet zoo ten eerfte. Wy
zouden ze eerft na Antwerpen fluuren , om by de ben te min te gaan

van daar na Ouflende , om wasdom te krygen, en dan na Pajfacho by de
GaU'wcnen, om vohvafTen t'huys te komen.

DE PIKBROEK. Gaauw gedacht. Maar hoe zoud ge dat Land na

de Mahenge vaarbaar maaken ?

DE LEUTERBOL. Dat zal men fappeeren, foumeaux'er in maaken,

en laaten het fpringen. Het T, en de Teems fchrikken daar van, als zy

zulke dingen hooren, Wat kunnen Brabants verftand , en Franfcbe ftand-

vafügheid niet te boven komen ! zoo is de ïixaat van Gibraher , en het AVz-

\al doorgegraaven ." dat pleeg myn Grammeerke te vertellen: ook heb ik

v. tl van den Pater te Scberpenbeuvel gehoord, dat het Roo Meer , en de golf

van Lcpante doorgraaven lbaan te werden.

DE HOND. Meelter, gy zult u noch mal ftudeeren. Maar waarom
vlugtede gv doch van buiten Charleroy van daan ?

DE LEUTERBOL. De Fransman eifchte, gelykik gezegd heb, zoo

veel Manfchap : en die moeften tegen elkander looten. Waar ik op de

rol geraakt, het had mifichien myn bolgekoil: niet dat ik par bleu! bang

ben , maar zy hebben in myn vaderland myne wyze raad al te hoog noo-

"üig van doen.

DE HOND Ik zal eerder by u oud, als vet worden.

DE PIKBROEK. Woud gy vet worden , dan moeft uwe Baas van

hier verhuyzen,by de Franfchen word niemand vet. Ik ben te Antwerpen in

de TintLpot, te Brujfel in het MairAepis , en in de Fier Emmers geweeft,

cu.
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en te Gent heb ik met meenig Hofpes gepraat : zy klaagden , datze van
de Hüllanfche , en Engclfche Officiers in een week meer omringen , als in

een ganlch jaar van de Franfchen. Daar onderwegen in Ajjene ben ik in

een Kroeg geweeft. Vier Vedermantjens , rood en blaauw gemanteld

,

met goud op de kleéren , maar aber nix daar in , quamen mee groot boha

aanzetten : zy eifchte een bottel water, en dronken met hen allen voor

twe oortjens brandewyn. 't Is fchraale Fop , de poen is op.

DE LEUTERBOL. Waar zouden zy het van daan haaien ? hebben

zy een duyt in de marfch, die moet voor de Paapen en Verraders weezen.

Maar onze Staaten van Braband hebben noch Crediet by de Pagadoors.

DE PIKBROEK. Ja, ja, die zullen zy den neus wel fnuyten: die van de

droes by zyn moer. Eerli kaale Governeurs om vet te meiten : dan groo-

ter hanfen , die het al verhoeren en verdobbelen , en tot een peil der

peften deze Koetenvaalen. De negen Natiën moogen wat wurmen over

een negenmanneken op een potteke biers , zy zullen 'er de kjle fiuyver

beter uitpluggeren , als Duc d'Jlf den thiende pennig.

DE LEUTERBOL. DeLaatJle Stüyver van ons zal de Geuskens ge-

noeg brillen , dat Fort , ma Foi, zal een proefïhik weezen van Colli'evre
,

en Bambes, die groote Ingenieurs: dat zal met brikwerken onder dendyk
door gcpoiijfeerd worden tot onder het Sas van Gent : dat Sas ! dat Sas!

dat heeft ons lang genoeg gebruyd : dat moet men doen fpringen : de

Fravfchen zullen dat wel klaaren , hadden zy flegts geld tot Matenaalcn

,

en buskruid.

DE HOND. Wel! hoe groote zotten zyn de menfehen ! het is 'er al

met geld en om geld te doen : wy onder de honden weeten van geen geld,

en komen net zoo door de waereld , als de Franfchen. Eenigen onder

hen, als wy, zyn Saletrcheltjes , eenigen zitten op voor den Koning, en
krygen zoo een brok : eenige reizen op alle markten in alle landen , en
dienen in de Beerbyt , IVolvefpel, kunft. tenten , enz. anderen draaijen het

rad bv de braaders. Maar de zvindhonden , onze Adel, leeven gelyk hun-

ne Adel : men fluit de onze hier of daar op in een hok : de jagthoorn

Ipeelt, daar mede is het bannekt der uit: die op Relais hier, die daar, fbm-
migen op het (f oor van het Wild : zy loopen, en vliegen, dat zy 'er by
blyven legden : by hét Wild moeten zy het fpits afbyten. Gew-ondacht
men niet, dood is op de vuyle mishoop : venneelteren zy het Wild, zy

likken naauwelyks van het bloed , of de Befehutters komen 'er by: die

krygen zoo wat van het ingewand ; het Wild is voor den Vorfi. De
Gn air
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Cavallicrs hangen al hun erfgoed aan hunne Equipagie : hier of elders plakt

men hen in een Fort : hongerbrokken is hun voorland, in de Marchen en
Contramarcben van Borgonie na Bon , van Ramon na Gibralter , van Sint Jan
Luz na Mantua , wie barft , blyft leggen , fbhermutfèn , vechten, ftormen
is hun handwerk : wie valt, die valt, de beuit , daar zy om vegten, raakt

in de Generaals handen : deze haaien 'er nu en dan een eertitel van , die

hen noch vroeger arm maakt, maar de beuit zelve, die is, zeg ik, voor
den Koning .' het fcheelt hem ook niet over hoe veele lyken hy klimt,

als hy maar daar door grooter word.

DE LEUTERBOL. Die hond zal my noch aan de galg helpen: maar,

hola , hey , ba ? wat is dit ! ik peife kik , dat het donderd. Och , Lieve

Vrouw van Scherpcnheuvel , ora pro nobis , befchermt ons. Ba, wat is dit

fchrikkelyk rommelen! ba, ja, 't is donder, ja donder.

DE PIKBROEK. Ja, wel is het donder. Hou maat, loopt niet,

het is donder van grof kanon : zy fchieten uit het Sas. Maar ftaa vafi

Kameraad. Is het op ons gemikt, zoo is het mis. Hoe, uwe bond op
de loop, en gy mee? wel ftaa, ftaa

DE LEUTERBOL. Adieu , vrind : ik heb geen affaires met die van
het Sas, en had ik in die groove ?nufyk zin gehad, zoo waar ik in Hene-

gouen gebleeven : Guds Guds wel , wy hooren de koge Is

gonfen, en zien niet waar ze blyven, of waar op zy 't hebben.

DE PIKBROEK. Dat zie ik wel: zie my die banskuyers heen hollen:

ey, ey, kyk dien blaauwrok eens tuymelen: luyfter toe: zy fchreeuwen,

val, val. Zoo den bruy, wakker als mannen, allegaar het haazepad op:
dat brommen uit de trompen maakt kort heilig avond : het is hier pakt

uw biezen.

DE LEUTERBOL. Ja, ja, beter bloo Jan, als doo Jan. Het is een

braef Kaerel, die het vlugten bedacht heeft, waar door zoo meenigoud
Soldaat zich uit de nood gered heeft.

DE PIKBROEK. Wel , Brabander , is u de moed zoo gaauw in de

fchoenen. Die kogels hebben elk een briefje , wien zy treffen moeten :

kyk toe , daar gints in de wyde daar graafl'er een.
' DE LELTERBOL. Die moet ik haaien, om wat raars te Gent op de

Caxtcr te brengen. Maar ouw Landluy zullen die vreugd duur betaalen.

Hoe durven zv dat denken , op onze Koningen te fchieten ?

DK PIKBROEK. Hadden zy die in uwe Lefte Stuyver voorgehad,

dm had ik liever doel zien fchieten , elk eenfetmt een endvogel. Nu , na

ik
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ik zie, is 't flegts , om te toonen , dat zy mede wat voor liet vraagcn

hebben. Waarom kruypen uwe gekken zoo dicht onder het Fort ? dat

is immers tegen de vrede , en tegen de reede.

DE LEUTERBOL. Ba , neen : maar dat fchieten is we! tegen liet

hoogfar/oen, en de eer, die al de waereld aan onze twe Majelteiten ver-

fchuldigd is. Verftaade gy dat ? maar men zal het' die Geushns wel ver-

leeren : ik hoor, dat 'er zoo veele duyzende bommen gereed leggen, dat

ze daar mede al de Provintien wel kunnen doen in de lugt fpringen.

DE PIKBROEK. Kameraad , van die fchrik krygen wy de koorts

niet. Maar is het niet beter, zoo van zich te blaazen, als aandiefehur-

ken hunne booze wil te geeven , hun bedriegelyk yleijen te geloovcn ,

en onderdrukt te worden. Ik heb in E/opus eens een Fabel gevonden , die

ik u vertellen moet: gy kunt die by tyd en gelegendheid in uwe Leuter-

raad te pas , en voor den dag brengen.

Een oude TYGER had in zyn jeugd veele vreemde fpron-
gen gedaan : dezen ivaaren hem meeflendeel wel gelukt. Hy
Wm/MURMELDIER, mi YZERVARKE, en een IN 11-

HOOREN tot zyn dïenjl gelokt , den eenen deed hy in de hoo-

rnen klimmen , met zyn Jlaande flaart over de wateren zwem-
men j en zo van boven ontdekken wat 'er in het veld, en over

de revieren omging: het YZERVARKE deed hy zyn toevoer

op de pinnen najleepen , het MURMELDIER doorkroop de

ALPISCHE rotfen, en wees hem de weg na de vlaktens. Hy
kreeg een oude LEEUW, op wien hy altyd geloerd had-, door

het eene of het ander middel van kant, en hoopte, als hytwc
andere de klaauwen kon doen inhouden, den BLÈR , ^Vv/ OLI-
FANT , zoo wel als den AREND , die zulke ontoegankehke

toppen bejloeg , in hunne nejlen tejlooren , en dan alleen Baas
over alle Dierente blyven. De PANTHER /'// des oude LEEU\VS
nejl gezet zag na zyne oogwinken: hy Jlaat dan tot dank zyne

klaauwen in het YZERVARKE , Jloeg met een poot het
MURMELDIER, dat het buiten zig zelve in onniagt hem ten

dienjle moejl blyven, Jloot het INKHORENTJE in zyn traa-

We.
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lie buyske, en liet bet zelve voor hem op geivyde fcheletjes eett

OPERA fpeelen. Alles ging voor wind: maar zoo draaquam

hy niet rieken aan het neft van de LEEUW , of die quamop

de lugt van den TYGER uit zyn Jluymeren , Jheg met zyn

Haert , en begon maar eens te brullen , voort trok hy op de

loop met de Jlaart tuffchen debeenen, ging opzitten, en ver-

zekerde, dat hy niet zogt, als buurfchap: maar de AREND
hem op de huyt gevloogen pikte hem na de oogen : hy jammer-

de , en gierde , en beloofde , alles weder in zyne oude plooy te

zullen brengen , maar zy ziende het ongeval der mijleide Dier-

lens lüiflerden nergens minder na , als na zyne valfche hiee-

pen - zy zetten op hem toe , en ruften niet , voor dat zy het

PANTHERD1ER verjaagd , en den ouden .TYGER de

kïaauwcn gekort hadden.

Deedenzy niet wel, Leuterlol? die zoo lang marren, dat ze den (Ink-

om den hals hebben, wagten maar na het worgen.

DE LEUTERBOL. Maatroosje , uwe Fabel is al wat lang , om te

onthouden , echter begryp ik de zin wel
:
maar ik zeg u goeden dag.

Mvn haring braat hier niet wel , het vuur is te heet
: "t is het beft voor

my na het Hagdand te vlugten. Raaken onze Koningen zoo ligt de Laatfii

Stuyver quyt,
Ö
ik zou de myne niet lang houden.

E Y N D E.

!£££,<£^ <£!££)
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DE ITALIAANSCHE
WAARZEGGE

E S O P U S,

ANTONIO MAGINO
E N

DIRK REMBRANTZ van NIEPvOP.

E S O P U S.

E! Magino
, gy moogt wel van groot geluk fpreeken , dat

men uwe Almanakken , noch zoo veele jaaren na uwe dood
met uwe naam doopt

,
geloof geeft,, en verkoopt. In uw

leven kond gy ter naamver nood aan irw brood komen , en

behielp u , met goeder geluk te zeggen. Hoe kond gy zulke gekken vin-

den , die gy wift wys te maaken , dat gy pret de Sterren een gemeen

praatje hield , en uit het eene huys der Planeeten in het ander liep, om
te verneemen , wat ieder van hen in den zin had , daar gy by u zelfover-

tuigd waart , dat gy alles uit uwe Kop verdichte , en dat 'er geen ze-

kerheid in uwe konit {tak , als deze , dat ze ganfcu onzeker was ?

ANTONIO MAGINO , Wel , lelyk Hoofd ! had ik in uwe tyd ge-

leefd , ik zou uit de Sterren wel voorzien hebben, dat 'er een gedrogt on-

der de Grieken ftond op te komen , het welk de beeften zou doen ipree-

ken , een ieder het zyne zeggen , en .onder de Wysgeeren zwaare op-

fchuddingen verwekken : ik zou ontdekt hebben , dat een Moorfche Siaaf

onder
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onder de verbanne Joodcn u van een Chaldeefcke Landloopfler had doen
verpen.

ESÜPUS. Gy zaaide onbefehaamdelyk uwe leugendroomen voor waar-

heid onder de menfchen , en van thien gelukt 'er zelden een, als 't

noch van u by 't haair getrokken wierd , om 't op het gebeurde te doen
ikan.

ANTONIO MAGINO. Wel al uw fchryven behelfde niet eene en-

kele waarheid , noch 't kon ooit waar worden. Maar de wyze Grieken

draayden ook uwe Fabelen op die Mannen , die zy vervolgden , zoo dat

wy al gelyk ftaan. Wie een glaafe dak heeft , moet geen jleenen goeijen.

ESOPUS. Wel zoud gy u dan noch vermeeten, iets uit den loop der

Sterren te voorzeggen ?

ANTONIO MAGINO. Noch al even vaft als in myn tyd. Zie,

daar is noch een van myne Medemakkers .'.hy komt u flegt , als een '

Boertje voor , maar aan het uitterfte moet men zich nooit vergaapen

,

of gy zoud quaade koop hebben, en met uwe opgeviefelde rug, en ge-

bochelde borft , eerder een wanfchepzel onder de Japen , als een ligt on-

der de Zedevormers gelyken. Deze is Dirk Rembrantz van Nierop , die

onder het fchoenen lappen zoo vafl in de Hemels loop was , dat zyn ka-

mertje, met Konitlinien doortrokken, te Florenfe zou fïaan, was het zoo
licht door de lugt te voeren , als de Kapel van Lorette.

ESOPUS. Wel aan , fmyt uwe fpillen by malkander, en ziet, of gy
uwe kunft kunt doen gelden. Laet ons hooren , wat nieuw Orakel hier

voor den dag komt.

Kojlrarfamus , Mertin , en Breville , te gelyk met Dirk Rembrantz van Nierop

aankomende.

DIRK REMBRANTZ van NIEROP. Daar is, o Fabelaar, geen

ding zekerder , als 't geen Magino van onze kunft voorgeeft : zie myne
Voorzeggingen van den derdendaagfche flag van de Smirnaafche Vloot

,

en meer anderen : lees dien ouden Propheet Noftradamus , en dien gaauwe
Merlin, en hunne Prognoflicatien: lees den nieuwe drievoet van den Fran-

jehen Apolh door Breville uitgedonderd. Wy willen faamen werken , maar
om faamen over een te komen, daar zal het aan haperen; want die drie

zyn bot Franfcb, en ik vry wat Hollands.

ESOPUS. Ik verftaa uwe meening wel: de Orakelpriejlers waaren van
de zelve trant. Alle Godfpraaken draayden zy na de belangen van die

Yorüen , voor wie zy te huur liepen , en men fprak , of rymde zoo na
de
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de loosheid der bedienden , dat het even zoo wel een voor als tegen zin

had.

ANTONIO MAGINO. Wel, wy zullen Prognofliceercn : gy Fabukcrcn,

zie eens , wie het naalte treft.

ESOPUS. Ho , ho , hebt gy lieden zoo veel itellcns aan uwe gereed-

fchappen , zoo veele lynen , en ronden te trekken , en zoo veele Ster-

ren te fchieten , zoo zal ik lang gereed weezen , eer gy een van allen

,

daar gy op mikt , zult geraakt hebben. Ik tyde dan aan 't werk.

Een oude KAPUYN bad alderbande Jlag van Vogelen in zyn

hok gejleept , allerlei eyeren in zyn nefl gehaald : op deze zat

hy te broeijen , dan bet een , dan bet ander uit : bier quam een

KUYKEDIEF , daar een KOEKOEK , elders een SPER-
WER , enz. aan den dag : hy zag zig verrykt met zoo veele

vreemde jongen , en overlei by zig zelve dag en nagt , boe hy

ze allen in andere neflen vet en groot zou maaken : hy zette
' de KUYKENDIEF in het nejt der INDISCHE RAVENS

,

een SPERWER by de LOMBAARDSCHE HENNEN : by

meende aldus /fcKAKATOE door eenWOUW uit bet hok te

krygen , en een KERKUYL over de GANSEN te zetten , ]a

eindelyk de KALKOEN over de WATERVOGELS : en die

benevens den KUYKEDIEF plakte hy een pragtige Kam op ,

en liet den eenen pronken met ADELAARS veeren , ^//KOE-
KOEK fchikte hy op : als of hy een ENGELSCHE HAAN
was. Ieder een klaagde over zyn dolle vermetelheid , tot

dat bet den AREND verdroot : deze vloog toe Jlcurde den

SPERWER uit het LOMBARDSCHE HENNEHOK, den
PITOOR uit bet MANTUAANSCHE ZWAANENEST,
den KUYKENDIEF uit bet INDISCHE RAVEN EST: de
KAKATOE beet den EKSTER uit bet zyn , en de WA-
TERVOGELS plukten den vermomden HAAN , en lieten

zien, dat hy niets anders was, als een jonge KOEKOEK.
In alle deze ellenden kroop de KAPUYN onder een hoop vee-

ren



ren van zync geplakte Hoenders , en ontdook zoo lillende de

k/aamven en bekken der verongelukten , maar by kraaide nooit

&eer , uit vrees van zyn fchuylplaats te ontdekken

Nu is het uwe beurt.

DIRK REMBRANTZ van NIEROP. Alreê man.

January. Sol. in Aries. Hoewel'er veel vorit zal zyn , echter derft

zich Sol met Aries niet waagen, om tegen den anderen te ftooten, maar
hy mengt in het hardfte van de winter veel water in zyn wyn. Luna in

liet Draakenboofd maakt over zee veele Lunaiiken moeijelyke Draaken. In
het laafte quartier gaat Sol in Aquarius , en zoekt in de Atlantifche zee veel

op te jaagen. De zelve Lunatikcn fleeken met de Draakejlaart , maar
eerfl na Pijloolen.

February. Sol voelt den floot van Taurus, zoodanig dat hy over de Al-

pen opgegaan , in de Rivieren daar van afvloijende fchynt te duyken : hy
tragt in Leo te komen , maar voelt daar te veel koude : zyne ftraalen

ftuyten daar , zonder door eenige weérftuyt iemand te verhitten. De
zelve Lunatiken komen over .zee in het laatfte quartier met Mars 'm con-

jimtïic : Mercurius deze conjwiflie ziende , conjungcert meer met kapers , als

met kooplieden in het zelve Afpect.

Maart. Sol vlugt in Gcmmi, verlaat de hoop van Lombaardfcbe eijeren,

. en hoort de alarm klok in 't Beyeren : Saturnus komt by Aiercurius
, en

vil van hem goud en zilver fteelen : Sol en Lima zyn in oppojltie tegen

Mercurius : zy haalden geirne den beuit in hunne havens. De oude Sol

in Caprieernus vreefl: aan alie kanten, en wil met alle zyne Caprkomus ge-

zellen tegen Leo, Pifccs, en Aquarius.

April: Sol in Canccr word geweldig geneepen : de Geallieerde Mars fpeelt

zoo vry , als een Laberlot , terwyl de paarden van Sol in hunne nefïen op-

geilooten zitten , belïalven ds Napelfcbc Hengjl: die briefcht, en flaat op
ihü zoo geweldig achter uit , dat de deur uit haare flooten en grendels

fpringt , en Taurus op Sol los gaat in het laafte quartier , loopende met
Mars door Romanim , in het Napelfcbc tot in Ca'labrh , en in het Far van

Meffina.

Mey. Leo klaauwt in de Zonneftralen , en wydt de landen af aan de
Sambre en Maas gelegen. Vcnus voert een groot Vorft over, die met
Mars en Leo 'm conjutiftie den zonneweg afloopt, die hier van zyn pad

gezet

,
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gezet , ook onder de Linie JEquinoftiaa! verbyftert , alwaar men met de
geringlte injhumenten de declinatie van Sol gewaar word. Hy in het laatfte

quartier willende by Aquarius komen , krygt zulk een zwaare gulp over
het hoofd , dat hy het zelve onder de wolken haalt , en fchuylen gaat

,

laatende zyne wagen ten befte.

Juny. Het kindskind van Sol in Virgo moet om zyn Grootvader ver-

huyzen. De fchepen van Aquarius , en Pifces dwingen het jonge paar op
te kraamen. Sagittarius valt over de Alpes , en Mars met groote beuk
belaaden over den Apcnyn: de eene plundert de mooye Jraaje Kykkasjes

,

de andere verloft den overftroomden , en verdrukten. Sol 'komt overal

op zyn Pbaëtons 'm de fchaaren van Cancer. Zanden en ftranden, bergen
en landen maakt ruym baan voor de Boeijen , en Stradioten.

July. Sol wil in Libra komen, aan een ieder wedergeeven, wat hv in,

gezwolgen heeft. De Raad is goed , was ze tydig. IVie dan geeven wil,

als de fchaal van Regt dwingt , moet ook de onkojlen betaalcn. Vera. Cruz , en
de Havana hangen de vlugt van Egypten uit : Rio de la Hache , en Potoli

verliezen hunne paerlen , en zilver , Mahacipfi zyn nieuwe Colonicn. Jupi-
ter, en Mars maaken dagelyks donder en onweer , indiervoege dat men
Sul niet gewaar word: hy word getroffen van Arics, geneepen van Can-

cer , en gebeeten van Scorpioo.

Auguflus. Sol laat zyne hitte voelen , maar word tyding gekoeld door
Aquarius. Italië word met zyne Leliën bezaaid, maar ze blyven voorde
kraaijen op het open veld leggen : Hy krygt een zwaare bots van Tau-
rus, in zyne Conquefien. Mars , en Capricornus zitten hem op de hielen,

en doen hem wyken in Virgo. Maar Mars en Jupiter in het derde Afpefii

doen den Adelaar vliegen over de fneeuw bergen aan de eene zyde ; en
over den Ryn aan de andere. Mercurius wil koopman blyven , maar lydc

veele fchade.

September. Pifces fteeken met hunne vinnen na Sol, en maaken het

hem op de Revieren , en in deze , de Spaanfche , en Zuyd Zee te naauw.
Ruym op met alle de muggen, de lugt word te fcherp. Hy wil de Drie-

dubbelde Kroon dwingen , maar het geeftslyke zwaard is fynder gefleepen
,

;i!s het zyne. Het Zerrail aan de Scine fchrikt, en vlugt na de fchoot van
de IFcftindifcbe Virgo. Zy is in het Hof benaauwd , om dat

FIUüS ANTE DIEM PATRIOS INQUIRIT IN ANNOS.

Ofoler.
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Qctober. Wenvaards Sol zich declineert , en tragt te bergen , hy raakt

weder onderde floten van iwi,' Satwnus de menfchevreeter volgt Mars,
die door geen Forten zich laat ophouden. Alle de linten barften.

Kruypt in uw kot,

De Kas is bankrot.

November. Tegen de fbgttyd word meenig Waal ingekuypt. Spekjan

moet aanhouden. Taurus fchopt en floot van achteren met kluyten,

van vooren met hoorens , maar Bicn retiro voelt het flieregevegt van Tau-

rus het aldermeefl. Leo flaat met onverfaagde klaauwen , om dat hy te

lang gefard is. Een groot Vorlï keert met groot gejuig over zee , en
word met vergulde Lauzvrieren begroet.

December. Sol zoekt zyn Gemini. De jonge Baflaard is noch in de ar-

men van den Ouden , elk in zyne quartieren. De Maraanen by hunne
Counifaanen , de Waaien aan hunne magere foppen. De Duytfcben flem-

pen in 'svyands Hoven : de Engelsman eet de Scholdermottmg in Picardye:

Maat Zeeuw drinkt van de reine neering. Het word weder tyd , om
Momaangczigten voor te doen. Sol is zoo gedefgureerd , dat hy zonder

Mombakkus niet kenlyk is.

ESOPUS. Vrinden , wy fcheelen niet veel van elkanders grillen : ik

zal met zorgvuldigheid den uitflag daar van opmerken : vaart wel in het

nieuwe jaar ,,

Magno ApoLLInc DeleCto.

1702.'

&£*'<£*£ Sfeftï?
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HET
HEYDINNETJE

D E

MI QUE LET.
E N

MOOYFRAAYKIEK,
INDE

P 1 R E N E È N.

HEYDINNETJE.
iEl Jannctyen, hoe ziet ge zoo verweerd , mager, en hange-

baltig uit ? hoe kent ge my niet ? heugt het u niet , dat we
faamen van de Overwelfde landen na de Fakyen te mg
quamen?

MOOYFRAAYKIEK. Ja , Cnrtette. Ik zou nu met myn drien in het

zelve wambus woonen, het geenen, het geen my toen om de huyt fpan-

de. Och , waar ik in dat gezegend Holland gebleeven ! bom gcnte , ik

waar een Prins van myn hals geweelt : ik at, dronk , en (liep beter, als

onze Landheer de Duc Rucqua pantenocca. Maar ik ben onder een quaad

"efternte gebooren , en als ge tot een meid gebooren zyt, dan zult ge

uw leeven geen Julio ryk worden. Kameraad, wys my de weg na

na .' ... na ... • Narre bonen,

DE
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DE MIQUELET. Hoe! zyt ge meê een Fnwfcbe Wirxauter, het

lykt wel aan uw kromtongen. Immers zyt gy van deze quai tieren niet.

Botna diCrefpo! daar zou dan vuur, en lugtin u zitten: gv iiebt tuinen van
een afgereede ezel : hebt gy ook op dit merretje gereeden ?

HET HEYDINNETJE. Guarda , los homos. Ik ben van dat foort

niet. Ik heb de Kriftene waereld omgezwnrven , en heb kennis van fchat-

ten te vinden ,
goeder geluk te zeggen , en verliefd te maaken.

DE MIQUELET. Was uwe zalf goed
, gy fineerde u zelve daar

raeede. Gy fleept en heele markt Coljuuro na u , met al die windfels,

dekens , vodden , en todden. Wilt gy fchatten te vinden
, gy zoud

onze Cutalans al wel te pas komen, die werden nu genoeg gevuld mjt
die Cüljones &? Mefquinos Francefes: maar far mis mojlatios , het zal 'er zoo-

niet gaan. Hier is een mirakel gefehied, zeide, Pare de mout puntado,

HET HEYDINNETJE. Bcncdüflis\ wat is dat?

DE MIQUELET. De Pare zegt dan , dat'er een van de dood is

opgeltaan, die in het jaar ifio leefde: zyn naam is Colleio Santo.

MOOYFRAAYKIEK. Had ik 'er zulk een in myn kas, dan was ik

een ryk man. Gelooft gy het wel? in het jaar 1720 geleefd, zoo lang

dood, ja dimmer als dood, ja ftimmer als verrot! non credo Sinjor. En
wat deed hy in de waereld?

DE MIQUELET. Toen Carlo quinto, Monarca de todas las Hifpanias,

Kyzer van alle de Duytfche Rykei: , en ook van de Miquelles hier in

zyne heerfchappyen quam , had hy den Duca de Chievras. en zoo veel

Flatncncos , Brabancones , en otros Boraties by zich , dat wy in de PVefl-

mdtas geen gouds genoeg hadden voor hunne gierigheid. De Koning
trok nu Duyjland , wy gaven een vyg aan den Duca , en boenden de
overigen uit het Guitverno: en indien de Duca de Calabra gewild had,

dien wv uit zyn gev.mkenis , el Ca/lel de Sciativa haalden , hy waar Ko-
ning geweeft , en wy , wy , als na regten defpues vos , nos had hy gewild.

Toen hy wygerde tegen den Kyzer den degen te voeren , ftorf il Col-

leio Santo voor' het weivaaren van het Vaderland , om de Franjehen te rug

tejaagen;

MOOYFRAAYKIEK. Wel wat is 'er nu van die Colleio?

DE MIQUELET. Die zit nu al op in het graf, en hy zal'er haalt

heel ujt zyn, ook om die Hurcados Francefes weg te helpen.

HET



HET HEYDINNETJE. Dat heb ik aI voorzegd aan twee Sinjoraef.

MOOYFRAAYKIEK. Ha , Signsr, les Cavaliers Framesfont diables ,

wy noemen hen Morpioncs : dat peltig goed kan men zoo niet verdry -

ven, valeureitfes , barJies, militares
, fucrtes.

DE MIQUELET. Coljones. Wy Spanjoolen zyn mannen , zy GaU'mas.

Myn Overgrootvader vertelde in myn jonkheid , dat hy in Napels diende
onder cl gran Capitan Don Gonfalvo : toen waaren die Franceft ook zulke

Gafsonfe Rudomontademaakers. Voor Barletta eilchten zy twalefItaliaan 'm

duel , maar de Franjcbe Poltrons bleeven in de ecrite refamtre half dood ,

en de helft geyangen. Onze Kyzer Karlos had hunne Koning te Pavia
gevangen : hy raakte los , beloofde alles , maar in het betaalen

, Nients

de todo. Hy liet Frames Premier uitvorderen, om het bloed der onderdaa-
nen te fpaaren , maar de Frames dorJt de handfehoen niet aanneemen.
Los EfpagnolesJont quappos , como la fpada, en valientes como la muerte.

MOOYFRAAYKIEK. Op myn kasje plag Torquatus met een Frans-

man ,
gefchilderd te flaan , die mede in een kamp van dien Romein gedood

wierd , van wicn hy de ketting nam , en daar van de naam droeg.

HET HEYDINNETJE. Wel Jannetyn, heugt het u niet, dat wy in

een kroeg in den Bujcb, in Braband een fchildery van Lekkerbeetje zaagen,
van zoo veele Franjeben tegen zoo veele Nederlanders? de eerfte vlooden
al te maal in de kaers , of wierden gevangen , en dat gefchiede tuflenen

flegte foldaaten , en Franjcbe Edellieden.

DE MIQUELET. Och ! was het maar weder oorelog tuflehen hen
en ons! wy zouden nooit uitgaan, of hadden 'er vier of vyf kapot, Muy*-

\en , Fquippagio, y todo il rejlo haalden wy in de rotlèn.

HET HEYDINNETJE. Dat moet gebeuren : die Franjcbe hanjenpitt.

c!e Goülia niet. Signor Spagnools graviteit kan de popperuytertje niet lyden.

Een van ons volk zag hem buiten Bajonne : daar ging die nieuwe bakke
Monarquilio n.et de wytas op zy, en liep zoolang overdeflyk, tothy 'er

eindelyk injsou hebben blyven ileeken , indien men hem niet waste
hulp gekomen. Het was wonder, dat hy'er inzakte om zyn ligtigheid,

maar jammer, dat hy'cr uit quam.

DE MIQUELET. Ha , mia Alma, mio Curacao, dat is wyzelyk ge-
fprooken ! dan waaren onze Monarch , en Eiuopa in ruit gebleeven. Het
is een mtcbo.n:e natie y daar niets op zit. Zy zyn zoo eerelyk , dat hen

ni»-
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niemand vertrouwd , zoo ryk , dat zy van honger geen achtcrlair. voelen,

zoo loos als Hout : men twyffdt, of ze gaauwer zyn , om door fchelmery

ergens in te booren , of met lacbetè daar uit te loopen , zoo godvrugtig

,

als hunne Voriton. Maar ba/la.

MOOYFRAAYKIEK. Hola , mon ami. Was den heilige Louis geen
godvrugtig Prins? ba qv'ouy da! tres Chrejllen.

DE MIQUELET. Muy Men Cbrijliano, bien Catbolko wierd met alle

zyne Franfchen, als een gek gevangen , en gaf het heilig Ciborie met Neu-

Jlro Segimre daar in aan de Saraceenen tot pand voor zyn Ranfuii.

HET 11VDINNETJE. Dan gelyken de oude Louifen en de nieuwe

malkander wel : zette die zyn Godheid te pand by de Turken, deze heeft

gomde Krujifixen , Ciboriën , Kandelaars , Lampen , en alderhande Kapel-

lieraaden aan de Jouden verpaft.

MÜOYFRAAYKIEK. Necejjlta non ba lege. Daar moefl geld weezen.

Onze Hartog, de Gailifanten onder de Zivitzers, de dobbelaars over zee,

en zoo veele omgekogte Mmijlcrs aan alle I loven hebben nooit genoeg

,

behalve de Söldatèfca : die zwerven als de Italiaanjcbe Forfantas met fiere

tuinen, hongerige buiken, en leegen zakken. Plondering, noch contrebntie

vak 'er niet: ze zitten te Spaarbekken, opgeflooten in kotten, fieekenzy

ergens effen de neus uit, weg zyn ze.

DE MIQUELET. Hoe ? gaat het 'er zoo toe in uwe quartieren , en

fnyden zy hier zoo hoog op ! 't is al viftorie! victorie! Zy hebben reeds

meer Todeföcos gecapoteerd , als 'er in het heelc Ryk te vinden zouden

zyn, ey par Yammir de neujlra Signoia del prado, vertel my daar van wat.
' MOOYFRAAYKIEK. Wel aan. Wy hoorden te Salucen alle dagen

8at het Duytfche leger enkelyk in Italië was gelokt, om met linien befloo-

ten worden, en dat men hen alle te gader uitgehongerd, op genade, en

ongenade gevangen zou weg voeren. Wy zongen daar van liederen by

onze draöykaflen. Wy , wy verwagteden onze Duca de Savoyen a la tejie

de la Gendarmerie de Francia in triomf, huppelende en zingende rekthalsden

wy die te gemoet. Daar quam na de Veneria Reale , 't geen de peflige Fran-

febengmtcEverbrand hebben, een leger, 'verminkte, gewonde, gehakte,

'kreupele , hinkende aankruypen , zonder geld , zonder klederen , zon-

der wapens: paarden, muylcn, vaandels, ltandaarden, keteltrommels,

gechamerterde rokken , alles qnyt •" die vielen van magteloosheid om
ver,
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ver, en makten na een Rukje droog brood : deze vertelden niet dafl eeA
ding , en alcyd het zelve , te weeten , dat zy overal de Cagade hadden
gehad, altyd vlugten moeiten, en God dankten, al benaainvd noch om-
kykende , dat ze uit der Duytfcben handen het ontkomen waaren. (Jns

Regiment kroppers van Barcolonetta brogt twe man t'huys , en zeventien

in het Gaithuys. Puur tuut pottage , Ie rcjl au diabk. Onze I lartog zal

toekomende jaar wel t'huvs blyven, en zyn neft bewaaren.

HET HEYDINNETJE. Uw F lartog heeft geen nood: die draait zich

in en uit, na het nypen van de nood, en het pypen van zyn beurs. Ily

is goed Fratifcb ,
goed Spaans

,
goed Alkmam : daar llegts te trekken valt.

DE MIQUELET. Speelt hy zoo zyne kaarten? dan zal hy vaaren,

gelyk eertyds de Koning van Navarra: dien hield dan met Arragon, dan

met Trankryk, tot dat hy overrompeld, van by den gepikt, en om land,

en goed gebragt wierd , en nooit weder te regt quam. Hoor hier op een

Fabel , die niet onaardig is.

De DIEREN oor/oogden tegen den VOGELEN. De VOS
bad tot voordeel van den TYGER ieder een omgekogt : de
VLEERMUYS trok genot van de eene , en andere PARTY;
by liet zyne vlerken aan de Vogelen zien en verzogt hunne be-

scherming , toen hy het by de Dieren te quaad kreeg : en hy

vertoonde zyn haairige buyd aan de Dieren , als hem de Vo-
gelen achter na zaten : ondertujjehen Jlal hy de vorraad van
de Becjlen , en zoop de eyeren van de Vogelen , tot dat hem elk

in de neus kreeg. 'Zoo als hy zyn oudfpel dacht te fpeelen ,

kreeg hem een WEESEL beet. Daar bleef een Jluk van zyn
buyd in den loop , hy vloog op , maar een jonge AREND pikte

bem, zyne vleugels raakten aan penters , en hy iverdmet buyd
en met baair opgeknapt, zoodaanig dafer niets van te regt quam.

Zoo vaaren die falievouvuers : a taljoco, tal fin.

MOOYFRAAYKIEK. Ja ,
ja. Qiti a tempo, a vita, onze Duca zal

wel Gran Duca de Savoyen blyven : ook is het getal van die dubbelde Lie*

zeryen te groot : dan zouden 'er al Keurvorften mede ipeelen , en voor-

gaan: zy neemen 't, daar ze het vinden, en laaten het daar ze moeten.

Maur
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Maar het gaat noch zoo niet toe : De Roy de Francia is groot

, puifpmt
,

Cavalliers als zaad, en maakt 'er alle dagen noch meer: die zullen alle de
vyanden wel te boven komen : zy zyn Conragieux, en pieux.

HET HEYDINNETJE. O Ja. Daar ik ze gezien heb , waaren zy
geirne kerkmeeïlers : zy droegen geirne goude en zilvere kaflies by zich

:

Reliquien met alderlei kollelykheid namen zy met groote devotie in hunne
zakken : zy leeven zonder geld als de fynite ordrcs ;

lis demandent pain hardiment.

Les Capucins, &? les carmes
y

Ne vivent pas autrement.

Maar om noch Religicttfer te worden , zal men hen in Napels de Metten
leezen, Mis doen loopen in Sardinicn, en de Fe/pers leeren zingen in Siei*
Hen,

Zoo leerden zy voel eer,

Dat lot gebeurt hen vaeer'.

E Y N D E.

SF
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OPERA VAN
ANDROMACHE
TEMILAANEN

Scarronie , Spadalongc, Haaneveer, Lazaril,

Gefaamentlyk uit de Opera komende.

HAANEVEE R.

f.
Oo lang als ik my in Mdaansn ophoude , wil ik my Haanevee)

doen noemen , om zoo wat na de Franfche zwier te gelyken.

Maar wat grooter narren zyn hier! wat vindt men ook al ilag

van menfchen , waar ik kom , oder ge-weezen ben ! Hem .' hem

!

behoort gy mede onder die bande van Aapen ? zy gelyken zoo wel wat

na uwe toeltel. Had ik voor dat geld verzoopen gezeeten , zoo had ik*

niet geeuwende , en braakende onnuttelyk myn tyd verfpild.

SCARRONIE. Hen , was uwe finaak goed
, gy zoud gezonder van

onze Compofitie oordeelen : maar gy hebt te groove ooren voor ons deli-

kaat Mrfyk.
HAANEVEER. Gy acht dan dat gelol voor Mufyk? Men vermoordt

dan hier zoo elkander al zingende ? zulks moogen Spekken , of Rotzakken

doen, maar in de grond is het enkele narrepotzery. De Japen Tellette-

ren , als zy quaad doen : de Krokodillen grimmen , als zy Iemand ver-

fcheurd hebben: maar voor en naar te zingen is al te bot, en een ander

daai toe noch den hals te breeken ! daar en boven zingen zy allen zoo

fyn, of zy meisjes waaren.

LAZARIL. Wel , wy zyn ook allen geen mannen : ik was voorheen

Soldaat, maar moeit gebrek lyden,en om darter geeü geld in hciFranfthe

lsger
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leger omging , nam ik dit werk by der hand. Daar loopen al geruyn-
den onder.

HAANEVEER. Zyt gy een Fransman , Soldaat geweeft, en geen
Man? wel dat is zulk een wonder niet; wy hebben 'er veelen zoo gelteld

gevonden , maar noch meer tot zoodaanigen gemaakt : kunnen echter

zulke noch met narrepodèn aan de kofl komen , dan hebben zy geen ree-

den, om zich te beklaagen: het is geen wonder, dat zy over al de klop

krygen, en zoo clefeileeren. Maar wat doet deze Scoronconcdoi hy heeft

noch al zulke fcherpe Mufiacbes , dat hy daar mede een Dukaat zou kun-

nen doorbooren. Is hy mede van uw Volk ?

SPADALONGE. Si Signor. Ik ben de bas, en voerde Item van het

Theatrp. Ik reglecr alle de Hemmen , en ben Man Cats ....
HAANEVEER. Dat geloof ik wel : maar die Guappos Maranos heb-

ben niet ligt nood voor hunne eijerkorf: zy blyven buiten het vuur. Gy
zyt de eerde Spanjool, wiens wit van de oogen ik gezien heb.

SPADALONGE. Wel , waarom zouden wy vegten : wy zyn meer
Kyzers , als Franfcb. Entre Amigos , Signor Todefca , Calia Ia boca.

HAANEVEER. Ha, broeder myn, dat laat zich hooren. Maar zeg

my doch eens, wat wil al die toeftel beduyden? ik zie daar de aangeplak-

te Breif in uw hand; het is Franfcb, en zoo ik het lees, is ditAYD.RO-
MAQUE DE MILAN. Js dit nu een Heldin van duyzend jaaren?

SCARRONIE. Les Alkmans font blen groffiers. Andromaque word op
M'launen toegcpafl. Zy is een Prinfefle van Troie. Ik kan u dat 200

niec uitleggen : Maar ik fpeel voor Zottin , en zy byden voor Buffons.

Wy botien de grootsheid in het Bnihsqiie na •" dat is onze rol
x dat wy

zingende voor gekken fpeelcn.

HAANEVEER. Zulks is natuurlyk: zy gelyken doch allen wel gek-

ken en Buffmis. Maar wat betekent dit Merk in het ernJIBaftige ?

SCARRONIE. Mon pere woonde op een Jonkers huys. De Kamenier

t:i-i ds Juffer quam totitaat: zy was myn Peet: zy had een Efopusje tot

baai man gekreegen : door het geld van hem quam zy verder : zy nam
:,-;•• bv i'

;ch, en noemde my na haar man Scarronie : ik had myn Peet in

reek jaaren niet gezien , en vond haar aan het Hof , boven alle Vov-

ltinnen, in itaat verheeven: ik meende,, que ma fer-tum ejloit faite , en be-

j-nn haai Peet te nosmen : verbruyd was myn proces-. De- meofchen tot

[laat gekomen, haaten de geenen, die hea klein gekend hebben: ik kreeg

'-'.:i (chop in 't gat ; dat was al het vet
} dat ik van die Peet had : het.

heugde.
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Heugde haar niet meer , dat men haar uit barmhertigheid
, ( een Dochter

zynde, uit een weggevoerd Hoertje , en een Soldaat voortgeteeld, ) uitde

bedelzak geholpen had. Deze was die grootfche Madame de Scarron Slaintc-

non. Aldus geraakte ik op het wild , en quant by deze bande jo'wufe : nu moet

men de quaade tyd braveeren. Na dat wy van de boeren en bur-

gers hooren , Hinkt het hier in den kryg : maar de luije groote I IaniTen

zyn 's avonds met hunne tyd gebruyd: zy hebben hunne Court/Jaanen by

zich , of vinden ze in de Opera. Plunderen zy wat van het land , de
borgers , of boeren , dat is alles voor de Opera. Het gaat evenwel niet

hard aan : la fonpe ejl maigre.

HAANEVEÉR. Ik vraag u niet na u, noch na uwe flaat, maar na
dat Spel.

SCARRONIE. Ecoutez donc Monfieur. Dat eerfte fieraadwerk ver-

beelde Trtjie , alwaar Hecior , de man van Andromacbe , om de muuren wierd

geileept. Zy vlugt met haar Zoontje , en word gevangen. Het twede
werkt verbeelt het leger van de Grieken : daar na ae Sacrificien met alle de

flimme Paapen, daar na het Hof van Eplre : voorts doodt Ore/tes Pyrrus:

daar 'op word Andromacbe Koningin , haar Zoon Ajlyanax Koning , en
daar mede verfchynen alle de Gooden : dan word Jnpiter op de wacreld

gebragt , de Zoon van Andromacbe in een triomfwagen van de Zon ge-
voerd, en zy zelve tot Godin gemaakt, en dan worden noch meer arme
Troojaanfcbe jongens aan Koningryken geholpen. Wy fpeelen ondertuflchen

de Bujf'uns , en zie, hier hebt gy een kort begrip van het ganfche Spel.

LAZARIL. Louis Ie Graiid , de Vader, en Meefter van alle de Ko-
ningen, die, toen hy zoo ryk was, te Parys in de Loimre woonde, en mi
Grand Riiy Campagnard in Vtrfaillcs is , word door Jnpiter verbeeldt : de
Dauphin door Apollu : Karel de nieuwe Spaanfcbe Monarch is AJlyanax , An-
dromacbe het Hartogdom van Milaane , Pyrrus is de Kyzer , Calchas de

Paus, Hecior de overleede Koning van Spanie , Hermione Engeland, Orejlrs

haare Koning, Bocajus de nieuw gemaakte Koning van het zelve Ryk. Ik.

heb de rollen verdeeld, en weet het alles op myn duym.

HAANEVEÉR. Om een Icogen goed te maaken , moet men 'er wel

honderd uitvinden : om zoo wat fchyn aan het Franfcbe knipperfpel , en

aoo wat glimp en glans aan de fchelmery te geeven , moet men zoo wat
tooneelgrillen , viefe Griek/e fpottery., en toefiel maaken: aldus leidt men
de kinderen te bed , en de gekken ten dans. Konden de Fransjes met
zulke vifevaajen in het veld liaan, dan was het in te fchikken. Zulk een

aagety

!
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aapery ' die Groote Jttpiter maakt clan Prinsjes tot Koningen , dan weder

Pnnsjes tot niet : maar het gaat niet meer na zyn fchikbrief: dortten zy

met de waarheid voor den dag komen , zy hadden geen kunir. van noo-

o'e , en werkten veel beter. De waarheid is dat de Kyzer aan IVakaad

Tariaan, een Nederlander , om zyne krygsdeugden liet I lartógdom Aïüaane

tot een Voogdyfchap gegeeven heeft , die twemaal van de Longobarden

beftookt zynJe, ook tweemaal Meefter in het veld gebleeven is. Zyne
Nazaaten hebben die Voogdyfchap in oorelog en vrede met luyfter be-

zeeten , tot dat Otto llfcomti , Aards biifchop van Milaane zyn broeder

daar in heeft geveit , na dat hy de Tuniaanen verjaagd had, Mattheus
,

zyn broeders Theobalds Zoon isdeezen gevolgd, en na hem Galeas, Aclius,

Luchtmis
, Johan , Mattheus de II, Gelcas de II, Bamabas , en Jan Galcas

Fycrimti, die van Kyzer Wcnceflaus tot eerfte Hartog gemaakt wierd .-Ja/j

en Flip ftierven zonder kinderen , hunne zulter Valent'me wierd daar uit-

gejaagd, door Frans Sfortia , Bailaard vmjakob, die van eene boereftam

uit Cotigno by Ravenne door Soldaatfchap Graaf wierd gemaakt van jfo-

banna van Napels.: Valentina trouwde Louis van Orkans , Broeder van Ka?

rel de VI. Koning van Frankryk. Lodewyk Sfortia wierd Hartog gemaakt

van den Keyzer Maximiliaen , en Frans Sfortia zyne Zoonen waaren de

laatfte Hartogen van 'Milaanen, Flip van Orleans, Zoon van Fale)itmev.a.s

vader van Karcl, die vader was van Francoisden I. deze nam van Maximi-

liaan Sfortia het Hartogdom weg ; de Keyzer heeft 'er Frans Sfortia , die

Balling was, weder ingezet. Drie, ja viermaalen zyn 'er de Franfchen als

jongens , of voor de Du'.tfcn , of voor de Zuoitzers uitgeloopen. Laaft

heeft het de Kyzer gehad : in de deeling is 't aan Spangie gekomen, nu

behoort het den Kyzer , en als een leen van het Ryk , en als geftorve

goed toe. Nu valt daar Philip van Anjou in , of zyn Vader , of Groot-

vader. Dien fchoone Ajlyanax zuilen wy metamorphofeeren leeren.

LAZAR1L. Ja, ja. Het is niemand verbooden, courage op zyne eige

hand te houden , het fcheelt my niet , als Savoye maar welvaart : daar

behoor ik t' huys.

HAANEVEER. Al als de rcfl. Kan 'er wel iets vilaiider bedacht

worden , als dat men ontmande bedelbrokken Voriten wil doen gelyken ?

Als dat men oude Leugehiitorien tot de waare zaaken toepaft , en Hey-

ienfche Gooden voor groote menfehen invoert?

SPADALONGE. Maar nu moeft gy eens achter de fchermen zyn,

en daar dien Jupitcr , Apullo, Heclor, Andromacbc , en Ajlyanax zien: gy
zoud
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roud u verwonderen , vrat klatergoud, loovertjes,ii//ppelingen Uit cie i.vpmanó,
wat zilverzand, fteentjes, vodden, en todden, dit jakhalfen , en mothuyven'
zonder hemd aan het gat, aangetrokken werden.
SCARRONIE. Andromacbe , van 'jupitcr en Appollo opgevat , viel eergis-

teren , by het breeken van een touw, de lenden Jam , en Jupyn 7ejve zyn
blikfemende arm aan (tukken: zyn blikfem viel vootPyrras voeten f er neder,
voor Calcbas de zonneftraa) : Ore/les, die voor dol moeit fpcelen, raakte in de
zonnewagen: de Cordage gerepareerd 7.ynde, <juam hy in de heerh kllraalendc
wolken. Daar was het heele werk onthokkeband , en alle de sianlthoüvrers
quaalyk vergenoegd , dat het zoo liegt uit viel : daar ontbraaken'ergeen die
daar van Progtwflicattcn maakten.
HAANEVEER. Wel, dat had ik ook wel willen zien. Zoo voer de En-

gel , die te Florence de Opera van de Spaanjcbe voortplanting der Inquifitie zyn
goede Katolykin den armen had! zy vielen byden van boven neer, en braken
den hals : de DuyveJ quam met zyn Ketter onverfeerd na beneden : Dtic
d'Alba, tot wiens vermaak het fpelvas aangerigt, zeide daarop al lachchende:
de Duyvei draagt voor zyn GEUS beter zorg , ah de Enge/ voor zicb zelve.
Maar het vras ook niet zonder Profetie : het fpel fpeelde aldus, en de tyd be-
wees de waarheid , die de Italianen voorzagen.

LAZARIL. Maar zy vielen onze kleine Bocay om ver , zoo dat hy aan alle

kanten geblutft en bebloed moed weggefleept worden.
HAANEVEER. Is die Bocay niet dat Badaard Koningtje, nu eerfl tzVer-

Tailles gemaakt ?

SPADALONGE- Si Signor, Tcbo del Re, el Dnc de Jdrqua.
HAANEVEER. Dat bloedje loopt noch op de llegtfk llelten: hong gezet,

om den kop te morflelen te vallen. Al Propbety. Zei daar op niemand iels.'

SCARRONIE. 'sAnderen daags ftond deze Pajqumade aan de Logie geplakt.

Un vieux Roy en Pantqffle

,

Pour troubJer Filmvers
,

Fit trois Rois a revers,

Un Prime , un Duc , & un Marojfle :

L'un y perdit fon bien

,

L'autre regna fur ricn

,

Le- troifieme at tend fa fentence.

Grand JUPLTER a bras cajé

Gardes, Mi! au JNDROMJCHE,
D'iiiaji errcer , a ta candeaci.

* '
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Een oude Koning , die pas kon op mtiylen gaan

,

Rcflond drie Koningen van valfche alooy te Jlaan :

Een Prins , een Hartog , en een onegt malgebro'ed

:

Maar de een verloor , door vorji te worden , al zyn goed

:

En de ander beërfchte nooit dun over GEENLANDS Ryken,

De derde wagi met angji , wat vonnis 'r- lot zaljlryken.

Maar Groot e 'JUPITER, met uw verbrokene armen,

mi doch ANDROMACHE behoeden en befchermen,

Draag zorg , dat zy , terwyl ge faamen nederjlort

,

Daar uwe zwaare val niet mêe verpletterd word.

'

SPADALONGE. Ha, ba, bel Garbato, Sinjora, Garbato. Maar Milaan,
of Amiromacbe danft zoo zeer niet op de FranJ'ebe Cadence , of', zoo zy de kans

klaar ziet, zal ze de Violons van dien Speelman, en alle zyne krytertjens aan
ftukken liaan. Con tempo y ealor maturan las wvas. Hadden wy de Duytfeben
maar hier.

HAANEVEER. De Duytjcben, Signor , die zetten al toe: zy willen hunne
pafleji liever zeker als fchielyk neemen. Tot noch toe ziet men hen de Fian-

j'cben over al braveeren: zy zyn bergen, en dalen, rotfen, en revieren over-

gekomen: zy zyn door de fchanfen, door de linien, door de legers heen ge-

broken , honden het nell in , daar zy de Fransjes hebben uitgejaagd. Winter
quartieren hebben zy na wenfeh , maar zonder dak of rak willen zy liever in

het veld blyven. Alle de lieden, ilooten, en kafteelen vallen in hunne han-

den. Een party der Franfcben zit hier , een party elders in den val. Gratie

genoeg, als zy'er de huyd afbrengen, Dat wint al aan na Romanie , omNa-
peis te bezoeken : daar zal de Duyts geen voet zetten, of de Fransje zullen 'er-

uit danilen.

Sl'ADALONGE, No, Signor, men moetze daar matfen, dan vergeeten zy
het uederkeeren : dat is de oude ftyl, zoo voeren alle hunne Voorvaders.

HANNEVEER. Braaf, braaf.' beter kunt gy, noch wy, niet doen, de
minlle onder ons is Kaerels genoeg, en zoo goed, als ik.

LAZARIL. Het is hier vol verklikkers, maar in ons hart zyn wy alle drie

goed Kyzers , en zoo is al de Borgery gezind , en dat zal men zien , als 'er

m:iar Duytjcben by die Stad komen: en allen, die het werk verflaan, verze-

keren zeil', dat de Prins ook de regte Fransman niet is .... en zulks zal de
tyd wel leeren.

E Y N D E.
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DE HORLENDE
KOLLENDANS

O P

T I L B U R N
Hecate, Nemefis, Warkop, en Tuymelgeefl,

TUYMELGEETS.
Evrouw, ik heb my lang buiten dienit en werk gevonden. Hoe
itaan de zaaken ? is de waereld zoo loos en boos geworden

,

dat ze het bygeloof , onze halsvriendin , uit haare kaafteelen

,

hoven , en huyzen heeft gejaagd , dat men van ons niet meer

hoort fpreeken ? indien het aldus voortgaat , zoo moeten wy in Ntbis-

kroeg, en in het eene of het ander hol vermuffen.

HECATE. Och ! 't is te laat gedacht , om onze welvaard te herflel-

len : wy hebben te lang met gekruyfte armen zitten wagten. Onze in-

komften waaren te groot, om niet vadfig te worden. Overhoop als ha-

ringen in de tonnen pakte men de benauwde Geeflen in Charons boot. Nu
zit men , of men Triakel te koop had : de oude Orakelen bragten ons vet

op: de Hiftorifchryvers vervulden hunne boeken met onze Legenden: de

verfchrikkelyke verfchyningen onzer bedienden , de voorzeggingen van

de nederlagen , onheilen, pelten, de botheid, van de eeuwen maakten

my een gelukkige Oppervorilin : fiaartfierren , baardfterren , vliegende

draaken , donder , maan en zontaaningen deeden alle volkeren zidderen

en beeven. Maar helaas ! nu is de kraam uit. Is het niet zoo Nemefis.

NEMESIS. Groote Vorilin , uw drie dubbeld hoofd , uwe flangellin-

gcrs , en myn zwavekoorts kunnen ter naauwer nood by bullebakken in

waarde opnaaien : zelf de kinders fcheeren de gek met ons , wy zyn
over
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nver al dood.' ons penningkie klinkt alleen by het Klootjesvolk, maar dat

zal mede haait fhiyten. Madame Jobin , Ie Comte de Cabalis , hier een
itoute klugtmaaker , elders een ander, hebben hunne rollen tegen ons met
het uyterite verderf gefpeeld-»' maar ik zal my wreeken: zulks beloof ik u.

WARKOP. Klaag zoo niet, Madame Fèe: ganfche landen en konink-

ryken houden uwe eer noch op: twe of drie getrouwde bedienden, eenige

wel uitgevondene ftreeken , en de ingeboore bangheid, die fommigen
hebben uit de opvoeding, anderen uit het leezen en hooren, anderen uit

wroeging van hunne in het heimelyk gepleegde fchelmftukken , anderen
uit zwaer bloed , maar de loofen om het vet , dat zy daar uit trekken,

haaien het noch over. De witte Vrouw van Tofcaanen , Mantua , en andere

vorltelyke huyzen, de brandende Pojiillen met zyn hoorn in de boflchen, en
dat duyveltje van Blokula, in Zweeden, de Heksboter in Zourland , en Pater-

bom , deze allen houden noch al keep. Hoe meenig ziet'er noch lyken

der leevende zwerven ? hoe meenig verneemt noch Bytebauwen , Schatbe-

waarders, Bergmannekens , Kaboutertjens? wat klopt, wat klinkt, en tiert

men noch in oude huyzen en kerken ? hoe hinkelen die doodfchenkels.

noch op de kerkhoven ? wat fpringen 'er noch Pisdiefjes in de bogt ?

en hoe meenig een guyt helpt onze agting noch handhaven met fpook te

maaken ? alles zal noch wel gaan : men brandt ze noch wel hedendaags

,

die onze eer te na komen. Indien uwe Majefteit Engeland en Holland.

kon vermeefteren , ik zag wel kans over het geheel.

HECATE. Ik heb myn driekopte paruyk opgezet, om in die drie

Koningryken te gelyk te kunnen ryden en omzien. Men moet aan den

Teems opdonderen. Sa dan, aan het werk: maar Warkop, pas my niet te

Herkauwen: breng my ook aanftonts befcheid te rug.

WARKOP. Die feheldwoorden heb ik my niet aan te trekken. Wie
uit alle uwe onderaardfche Ryken weet niet de proefftukken van myne
drift? heb ik niet in een eeuw zulk een moord in Ierland, en zulk een

moord in Piemund berokkend? deed ik geen {hoornen bioeds van die gee-

llen beltoimers , van die toverjaagers , van die fpook verdryvers tot aan

liet middelpunt van de waereld doorlekken , zoo dat uwe Majefteit op

haare zetel zittende , het zelve noch ziedende kon inflorpen ? Kinderen

tc^en de wanden geplet , mannen en wyfen aan elkander gebonden van

èl fteike der rotfen in de afgronden gellooten, zyn proeven van myne
uitgevoerde pligten. Ik, ik alleen h< b acht en veertig aanflagen op het

lyf van een Koning gefmeed ; om dat hy ons Ryk door zyn godsdienlr.

over
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over hoop wierp : ik heb Nemefis en Tuymelgeejl geholpen , om van de fch3-

votccn Gekroonde Koppen ie doen vliegen : buspoeder onder IVejlmun-

Jïer Hal was myn vond. Dat alles niet" na wenfch gelukt, zuiks is aan

myn lafheid niet, maar het eeuwig kluwen toe te fchryven, daar gy zel-

ve, Pluto, ja zelf Jupiter aan verbonden zyn.

HECATE. Nu , wel aan dan
,

gaat 'er cp los : onze toeleg is u be-

kend, maar om die vaaidig uit te voeren, zal ik 'er iets van ophaalen.

Daar zyn op de waereld eenige weinige hoofden , die my telkens te

gaauw zyn geweeft, om de bovenkorft van onzeRyken, de verblyfplaats

der ftervelingen , ook in een hel te veranderen , en door dit middel onze
heerfchappy zoo verre uit te breiden, dat de zelve, zon en maan ten fpyt,

door hunne ligten beflraald zou zyn geweeft. Botheid , door opperbeer-

febing zegepraalende zou het bygehof met vervolging , en bheddorjl doen
meefter fpeelen : zulks moet door onze wel beminden , den GROOTE
HAAN, die my en u op een en de zelve dag hulding zwoer, uitgevoerd

werden: hy heeft zich aityd ridderlyk gedraagen. Hoe lieffelyk kktelen

zyne uitgevoerde heldendaaden myne ooren ! Dat jammerlyk zugten in

ds kerkers, op degaleijen, in de woefte eilanden verfterkt een nieuwen
aangenaam voedfel voor myne luften. Wat worden onze gedagten ge-

ftreeld , als wy daagelyks hoorei:, met welk een yver die onvenvinnelyke
ALLEENHEERSCHER de fpartelende vryheid door duizend Opper:
vorftelyke ftreeken vertrapt , en vertreedt ! Hoe konftig weet hy hier

goud, daar nyd, gints quaad vermoeden , elders belang van koopmanfehap
onder die fyne draaijers van het gewiffe te zaaijen .' Gewis hy zal hen
noch wel leeren : want een enkele Koning is niet magtig , om onze loop

te ftuiten , fchoon hy een fynder en zediger Hof houdt als een kloofter

,

en ieder een tot een ftrenge eerelykheid dwingt door zyn eige voorbeeld.

Wie van ons kanzulks langer gedoogen , en dat in een Ryk , daar ik alle

welluft, overdaad, dartelheid, en woeftheid zoo heerelyk en weelderig

zag opgaan ? daar geloof, vryheid , regt , en eer reeds kapot waaren ? o heu~
gelyk herdenken ' o gulden tyden? Maar, fa y fa, op de Berken-xicbelftok

aanftonds de helfche fchouw uit.

WARKOP. Vaar wel, Mevrouw, wie luft heeft volge. Up
Hor: Wey.
TUYMELGEEST. Niet alleen, ik gaa mede. Up . . . . Hors

Wey.
NEMESIS. Zy hebben het woord noch niet vergeecen, onder ChiUc-

rik
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rik en Erikteïns hoed : indien Olaus Magmts de kunfl woorden niet ver-

klikt had , duyzenden waaren mede door de lugt gevloogen. Trek hen
na, ik zal u volgen. Eige oogen, Mevrouw, zien zeker: uwe Majefleit

verlieft hand over hand , met uwe bedienden te veel aan te betrouwen

,

en zelf geen zaaken te behandelen.

HECATE. Zit agter my op. Up . . . . Hors .... Wey. Lieve Ne-

mefis , reeds zyn wy onder Hellas , daar ons Ryk van Homeer , en andere

GrielfaFocten befchreeven is. Gaat dat niet wel voort ? wy zien geen

Sifypbus , Tantahs , noch Ixïon meer , de groote Titius is al uit ons gezigt

:

effen kan ik noch het Paleis van Proferpyn met myne oogen bereiken , daar

Pluto de baas fpeelt. Hebt gy noch iets aan Charon te zeggen , vliegens

zyn Styx, en Pblegeton uit de kyk. Daar komen wy onder Etna, die

zy nu Stromli vernoemd hebben : die fchoorfteen is ruym , die gaan

wy uit.

NEMESIS. Neen , Mevrou, draay wat ter regter hand af na è&Veju-

vius, wy zullen in pajjant noch wel wat in het Napolitaans uitrigten. »

HECATE. Top. Daar moet men de pektoorts, en flangefiinger zwaai-

jen. Ik verzeker u, dat men daar koppen zal maaijen. De Beuls ftaan

daar al gereed, de krygs daggen zyn gewet; de moord heb ik derwaards

voor afgelchikt , eedgefpan , ivoeden , en verdelgen zy onder de Banditen be-

zig : het moet alles het onderde boven.

NEMESIS. Wel geraaden : daar moet ik weezen : ik heb daar al treur-

fpelen opgerigt , en myne wraaklujl ftookt haare tanden , om bloed voor

bloed met woeker in te haaien. Maar het zwaarfte moet het zwaartfte

weegen. Het Hof van Engeland is aan ons Hof, en ons Minnekind

by de Seine een doodvyand. Die onze halsvrind loopt op zyn laatfte

gras , indien wy niet alles laaten dryven , en onze rol aan den Teems

fpeelen.

HECATE. Het is wonder, Nemeïïs, dat die Koning alle onze laagen

200 gelukkig ontfnnpt is. Ik heb myn lieveling Grand ^a/(ach? ik

fchrik 'er aan te gedenken ) en zoo veele onverfaagde helden , aangezet

,

om dien Vorft te verdelgen : maar hun einde is met rabraaken in plaats

van Laurieren bekroond. De piitoolen , moordpriemen , yergift , 't is

alles over ftuur. Maar onze befte vrind, de Franfcbe Degen, hoop ik, zal

alles te regt brengen: die is loos, en gefleepen: hy is een oude/^:floo-

ten, hoe hoog, hoe fterk en onverwinnelyk, hy heeft ze overweldigd:

raidkamers, hoe geheim, hy is 'er ingedrongen. Och! wat hebben wy
fchoo„
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fchoone tydingen van hem ontfangen ? in zyn Degenknoop voert hy het

poeder van fucejjie. , door onze ongelukkige vrindin, Madame de BrcnviUiers

uitgevonden : in de greep zyn ItaUaanfcbe , Indiaanfcbe , en noch veele

fynder vergiften opgeflooten: achter de fchermen heeft hy de fyne fr,aale

boogjes ,en de veeren, om tejlerilifeeren: waar hy inkomt, daar rekent

hyAIgebraice. Hy weet detyd op een oogeblik uit te fyfferen, wanneer ie-

mand uit deze na onze waereld verhuyzen moet : voorts maakt hy Tejla-

menten na zyn eigen zin
,
gelyk hy 'er noch onlangs een met zulk een ge-

lukkige uitflag in Spangie verdigt heeft, waar uit al dit hobbelen en ftom-

melen in de waereld ontflaat. Nu zit hy al te fpeelen hier of daar in de

groote tavernen: hy wint, verliezende alle zyne fpeelen, hy fchenkt qui-

ftig, trakteert lekker, doet wel zuypen en brafTen, en veegt al de witten

uit : hy verftaat alle de karakterfebiften , om veilig te advifeeren , hout hon-

derde Trifch wetais aan zyn fnoer : hy weet ieders zyne zwakheid en gril-

len: hy heeft dan groote Franfche hoeren, dan Baladyns, en loskoppen,

dan wraakzugtige , dan driftige en heete koppen op zyne monflerrollen.

NEMESIS. O gelukkigfle der Monarchen , die zulke bedienden aantreft

!

.TUYMELGEEST. Zyt wel gekomen , Mevrouw. Hoe blyd ben ik

dat u weer zie! hier zyn wy opTilburn, daar legt Towjirbill : alles is bewoo-

gen: ik beb honderd Pampblets gezaayd, ze zullen, bedrieg ik my niet,

wel werken. Laat die Koning zoo goed , zoo wys , zoo dapper zyn

,

als zyne' gunflelingen , gelyk ook waar is, van hemvoorgeeven , nochtans

zullen wy geen hart verliezen. Hoe meer vyanden , hoe heerelyker over-

winning : het moet 'er echter mede door.

WARKOP. Och lacy ! Mevrouw, help my, bewaar my, ja bewaar

u zelve, en deze edele Wraakgodin Nemefis. Hier brandt men hoorns

:

ons fpek ftinkt hier : 't is al verlooren , wy zyn het quyt : berg u zelve

,

en ons , of deze eigezinnigen fmakken ons in hunne vuuren , die veel fel-

der branden , als de onze.

HECATE. Wat is 'er te doen? wat fchort'er s dat gy zoo lilt , en trilt ?

WARKOP. Och jammer! ach! ach! ik fidder van het geen ik zie:

't is omgekomen. Ik heb met Tuymelgcejl allerlei veynferyen , flreeken
,

liften , en logens verzonnen , het ganfche land doorkruyft , my hals over

kop gerept , om het fpel te grabbel , en alles in verwarring te brengen

,

maar hier op onze Rendevous moeft ik op onze Saboth komen , om u in

een heilige kring zegenpraalende te aanbidden , een Alverindam te houden,

en. kol te ryden met moorden , en twefpalt. Quyt zyn wy alles : hier

zyn
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zyn langer geen Wigs ,

geen Torys te onderfcheiden : de eendragt , de ge-

Ivkheid van herten is niet uit te fpveeken, die wy, helaas! overal vin-

den. De twe Huyzen zyn maar een man: zy zien maar in een en de

zelve fuegel, daar de vermoorde Vryheid , het gefchonde Regt , de ver-

morlle Eer en befoedelde Roem van de Brittannifche Volkeren, in de lyfl

ftaan daar de Franfcbe loosheid, boosheid, Monarchyluji, en alle die ge-

roemde hoedaningheden , is onze Harpyen zyn uitgehouwen. Och ! een

Diamanie keten verbindt hunne harten, en des Konings onaffcheidelyk

aan een. Ach! ik kan niet meer: laat ons, Mevrouw, in aller yl van

hier vlugten , eer het te laat word.

NEMESIS. Waar is de Franfcbe Degen? wat is de Moordlufi? waar is

ons Volk , onze Phttifïen ? klep de alarmklok , of ik zal ze zelf trekken.

TUYMELG EEST. Och! die trouwe vrind, die fyne Intriguant heb

ik eerft uit de Tavera en het Koffihuys zien ftampen : de Konftapel kreeg

hem by de kop , hy moeft na Neuwgate , en is gedoemd , om te fterven.

Och ! och ! daar fleepen ze hem na Tüburn
, om te vierendeelen , en zoo

zullen zy allen handelen , die met hem te doen hadden
: men hoort 'er

niet als bigt traifon, Frence rogs dogs, en diergelyke reeden : ja onze on-

gelukkige kleine Bajiaard ftaat in het kort ook zoo gefententieerd te worden.

HECATE. Ik zie het treurfpel met fidderende leden aan : myne flang-

haairen ryzen over eind. Zit op Vrindinnen , 't is ai verlooren. Up

jjors 'Wey na het gat van Hekla in TJland , dat is de naafte weg

,

om óns 'na beneden te verbergen.

NEMESIS. De Wraak, de arme Wraak , fchiet overal te kort. Lp.. .,

Hors.... Wsy.<--

E Y N D E.
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DE JONGE

KOEKKOEK
ONDER DE

KROONVOGELS
Den Yer , de Courier , de Wirryman

3

en zyn Booy.

DEN YER
jOe verre zyn wy van land? ieder oogenblik valt my te lang

op zee te leuteren. Dat Engeland , dat Engeland , och ! och

!

wat hangt ons nu over het hoofd?

DE COURIER. Is het kennis Tom, of niet? Kameraad uw
aangezigt hangt my in het geheugen : ik heb u ergens gezien , maar kan

my niet te binnen brengen, waar, of wanneer.
_

DEN YER. Ja, ja, ik vergeet uwe tröny niet ligt. Leeft uwe vrouw

noch, die kamenier plag te weezen by My lady Tyrconnel, ik diende by

Madame de Marquife Pcmvis?

DE COURIER. Gy hebt gelyk. Hoe veele Guinies knapte ik in die

tyd? dien hoogft Eerwaardige Heer, de Nuntius gaf op , als het water van

de zee. Men moet regt uit bekennen , dat onder alle de liefhebbers van

Dames ,
geen Nobeler baazen gevonden worden , als de Spanjaards , en Ita-

liaanen , maar boven al de geeftelyke. Al zyne Eminentie, Dada, ik

wenfehte, dat hy Paus wierd, hy zou my 'sbarigel maaken, ik trok aan-

ftonds na Romen.

DEN YER. Ha ! Littuftrijfimo Signor Dada was een Man , de heele

waereld waardig .... heugt u wel .... ha , ha .... gy weet van
het
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het geheim, en ik ook, Muntje lief. Had dat werk wd gelukt, wy had-

den wenfchen geen gebrek gehad: nu gaat het alles voor den duyvd, en
noch verder. Maar gy veriiaat Yers , niet waar? laat ons in onze e.ige

taal praaten', zoo werden wy niet verraden, en wat flilletiens.

DE WIRRYMAN. Booy ft. verilaac gjTcrs? Onderjleu jyTris?

BOOY. Ferry wel Sir
, y hiozv Yris als my Vader .... keep jour tong:

y onderfen verry wel, wat zy kal 1'ris.

DE WIRRYMAN. By Ged
, y fa) kil t/e dogs

DE COURIER. Had de Koningin een Zoon by Dada , of bv Pater

Peters overgewonnen , dan zou alles met ons voor de wind gegaan heb-

ben : maar onze Lady de Countes zat honderdmaal met de hand onder het

hoofd te zuchten, en zeide, dat haar aanflag, om voor de Koningen een

Zoon , zoo heel buitens beens over te winnen , wel tegen twalef oogen
gedobbeld was , en dat er te veel viesmuylen waaren , die met Argus oo-

gen oppaften : die waakende Draaken moeiten de winit van dit Gulde

Vlies geduurig na fpooren. Wat was zy van blydfehap opgetoogen,

wanneer zy 't huys quam , toen het geklonken was ! FJlynen , drinken

,

pre/enten , 't was al vol op , en wy gingen in ons goud. Ik beelde my
in , dat ik al mede Lord was.

DEN YER. Alles zal noch wel lukken : want die Groote Louis heeft

onze Prins voor koning verklaard , en hem ook in die qualiteit aan alle

Hoven doen erkennen. Spangie, dat zoo goed als onder Vrankryk Haat,

heeft zulks in alle zyne Ryken doen bekend maaken. Onze heiü'ge Va-
der heeft hem doen geluk , en zyn Vaderlyke zege wenfchen : wanneer
zulke groote baazen fpeelen , dan moet de refi wel danibn , maar ....
Bel Crahfort, is zoo uwe naam niet?

DE COURIER. Jisfer. By Ged, gy hebt de kop fterk , en de me~

mary goed.

DEN YER. Maar, zeg ik, onder ons gepraat, wy moeten ons over

al met zoenen reppen, en onze jongen niet verfmyten? wy weeten niet,

waar zy noch toe komen kunnen. Lacht gy u niet te barften , als gy
zulke grwunatfen, zoo vee! Ituypens en neigens ziet voor onze Ik

zeg er Prinsje tegen ? wy weeten alle byden wel vaa de moord , en zy

Degen ons van alle kanten het lyf vol, en onze fortuyn kon 'er, en zal 'er

ook noch van komen , wy moeten zelve de leugens voortzetten.

DE COURIER. Wy doen , a's myn eerfte Meefter de Kanfelier Jtf-

fries: ik was met hem op de beulderytogt na Brijlol, daar hy zoo by
hon>
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honderd ketters deed knoopen , ofbeilen, die voor- Akmmoutb gerebel-*

leerd hadden : in die tyd vroeg hem onze Pater na wat nieuws , daar hy
fteeds na Raakte: Jeffreis zeide, dat 'er geen nieuws was, maar te veel

geparft pinkt hem een gefingeerde tyding op de mouw : de Paap gaat met
Kertelyke dank weg, zou op zyn ziel zwygen enz ja zwygen

dat duurde zoo lang tot dat hy de eerlte kennis ontmoete : uit hovaardy

van wat fecreet nieuws te weeten, verhaalt hy 't aan zyn vrind: die hoort

het onder eed van fccretejje zoo lang tot dat hy jeffiies tegen quam

,

die van hem ^èfommcerd verklaarde
,
geen nieuws te weeten : wanneer de

ander aan myn meefter het vertrouwde nieuws overdeed , die glimp-

lachchende dat tegenfprak , maar zoo gedwongen wierd , het te moeten
gelooven, dat hy eindelyk fchaterende uitborll: Wat drommel , wilt gy my
nu die leugen dwingen te gelooven ? het is pas een vierendeel nurs geleeden , dat

ik dit zelf verzonnen heb. Zoo gaat het met ons byden. Ik vryde Gar.~

nery van Sonthivarck, bezwangerde haar: ik, wierd in myn hoop geaee-

zen van 't aanltaande kalf. Had zy een Zoen gebaard, die had in dee-

zen zyn plaats Prins van Wallis geweeft. Mis was het, en 't viel op
een Dochter uit : maar zy wierd evelwel minnemoér , en dat was genoeg
VOormy: ik heb 'er gemakkelyk op geaafd.

DEN YER. Myn Nicht gelukte het beter: Wy hadden 'er faamenzoo
wat in 't gros mede gepopt, en plakten ze aan Patric onze Mulder: zy
quam in de kraam , en by ged het was een Zoon : ze beviel in myn kan-
toor : nu was 'er al zeven of acht maanden met alle konft gewerkt door
Jéffries, Dada, Tyrconel, Pater Peters, en anderen, om ontwyffelbaar te

doen gelooven , dat de Koningin zwanger was , byzonder van de Counter

Tyrconel, de Marquife Pozvis, mi Lady Jcjfreis Graham, Mackdel, en ande-
ren van onze verzekerde Katolyken, en dan het huys vanden Secretaris

van Staat, dat meè zoo wat papifeerde, en zoo veele Franfche, Italiaan-

fihe, en andere Partifaans: de eene had leven aan de Koningen gevoeld,
deze de hand hier , de andere daar op gehouden : de eetite en twede
maand leerd de Koningin braaken.

DE COURIjËR. Daar weet ik immers van: ik haalde de Portugcefcbe

Doktor, Garcian Gotnet de Sylva, en den Fnwfcbe Barbier. Daar was een
zwaar confult, in 't overftaan zelf van ander 'Meeren, of men op de vier-

de maand zou aaderfaaten , of niet, en hoe vee! bloeds : voorts al het re-

glement van de dieet, die de Koningin moeil houden. Ik fchilderde 's mor-
gens haar aangezigt met vlekjes : ik hervormde alle weeken de kusfent-.
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jes , die if op haar buyk moed draagen : meer als thienmaal moeft onze
Gatmery in een koude waterpot, of in het urinaal piflen , dat dan 'smor-

fens van de Piskykers onderzocht wierd ; waar mede wy met voordacht
etterfche Heeren en Mevrouwen , die op de levée quamen , fopten : de-

zen bragten ook Doktoren met zich , om de urinaalen te befpiegelen. Deze
en honderd andere ilreeken bewoogen de noch twyffelende gemoederen

,

om aan het zwanger gaan der Koningin volkome geloof te flaan. Toen
fraclifccrde ik nagt en dag , om my te fignaleeren. Het zal ook noch wel
op zyn tyd beloond worden. Myn broeder, de Paap ging na Loretle,

myne moeder, en duyzend vroome Katolyken namen haare toevlugt tot

onze PatroneJJb , de heilige Finifreda , de Gezanten van alle Vorften qua-
men het Höf felkiteeren: onze Koning ftierde myn broeder, en een Je-
fult met dien goude Engel , en een kollelyke kroon voor de heilige

Maagd : en wat zal ik u verders zeggen ? myn broeder verklaart op zyn
deel aan hetParadys, dathy, en defefmt dat beeld van de heilige Maagd
hoorden vraagen en antwoorden, over en weder, terwyl zy beydengoed
lat\n fpraaken met den gouden Engel.

'DEN YER. Trek uwe fchouders niet op : dat is wel waaragtig. Toen
ik zulks hoorde, ftelde ik vaft, dat, al was het kind in der daad een
Mulders Zoon , ons Heer het echter aldus begeerde , om het heilig ge-
loof voort te zetten: ja ik verrigte al het overig met byzondere devotie.

DE COURIER. Wel ik mede .* maar flellen wy die bigotttry ter zy-

den. Ik had Withal, Ricbemond, Hamtencourt , en Windfor door en weer
door uitgezien , of'er ergens een bequaame plaats was , maar de meeften
gedachten vielen op het Paleis St. James : daar waaren veele oude hok-
ken en gaten , waar van men zich bedienen kon. Ik nam myn kamer
vlak onder de zaal van de Koningen : haar ledekant wyd , en op drie

banquets gezet , die getapyd waaren , flond naaft het vuur : lyn regt bo-
ven myn hoofd was de zoldering van onderen uitgenomen

, zoo dat ik

myn kamer als een infchietend plat vond. De deur tot myn kamer was
uiterlyk open, maar innerlyk met allerhande oude banken, tafels, enten-

tures toe gebolwerkt , om dat deze onachtzaamheid alle quaad vermoeden
wegneemen zou. Maar ik had aan de andere zyde een fluykdeur, die

op het tuynders huys uitquam , en tuflchen myn kamer en zyn huys was
een galdery , net als een gallhuys met betfteeden voor kraamwyven.
Vyfkoeijen moeflen om ltreek gelyk kalven: Gatmery beviel twe daagen
voor onze Nigt : daar was 't loopen en vliegen , het Hof op de been .-

200
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200 als zy haare vlaagen kreeg, kreeg ze de Koningin mede: maar het

was drooge arbeid, het was een Dochter.

DEN YER. Wel Be! , ik beken , dat gy toen al een zwaare poft had
uit te voeren. Maar hoe maakten zy 't met de Lords en Bijfcboppm , en

PrinJeJJèn, die daar moeiten by weezen?

DE COURIER. Ei zie , ei zie , heugt u dat niet meer ? de eene was
na de baden, de anderen zaten in den Tour, de overigen waaren van honk
geftierd. Jeffries , Sunderland , heele of halve Roomfchen waaren daar te-

genwoordig , en die in de intrigue belang hadden , zaten zoo dicht op de
Koningin, en de Vroedmoeder, (die de halve zufter van Jeffries was,)
dat men in de zaal , die doch fomber bleef, het werk onmoogelyk kon
ontdekken. De opening ter zyde aan het hoogde banquet van het lede-

kant diende my , om het kind geen half quartier uurs uit zyne eerfte Moe-
der daarna aan de twede te geeven. Het was my ter hand gefield met
bebloede doeken : de Koningin fchreeuwde luidskeels , om het graaijen

van haare overwinft te dempen : fyne gevulde darmtjens , en allerlei vocht,
en verf waaren aan het kind te koft gelegd : en het zelve begon luyds-

keels te balken, zoo haalt als het lugt kreeg. Wat boven in de zaal ge-

gefchiede kan ik niet zeggen : maar ik was vliegende in de weer om de
zoldering met planken weer zoo net in te voegen , dat geen menfch de
opening , die 'er geweeft was , kon bemerken , op deze wyze kreegen

wy onze tegenwoordige koning.

DEN YER. Maar wierd gy niet zat met Guinies beloond voor uw zor-

gen , oppaffen , en ftilzwygen ?

DE COURIER. Myn goudbeurs vol , maar Tom , ik was hoer en
dobbelvalt : ik raakte dat alles weder gaauw quyt : ik zou nu ouder en
wyzer zynde , het wel beter te raade houden.

DEN YER. Dat zou wat helpen : een kort leven , een vroolyk leven,

dat is myn zin. Wy zullen akyd genoeg hebben: wy zyn tot alle plots ,

en complots bequaam , en ik hoop , noch als myn Vader voor heen , myne
handen eens in Ketters bloed te wafTchen.

DE COURIER. Ik wilde den eene wel de darmen uitrukken , om den
andere daar mede te behengen : zulks zal ook wel gelukken , als onze
Prins hier nu Koning word. Och ! hoe meenig eerlyk man , zoo als wy
zyn , zugt om die zege

!

BOQY. Wel , wel Meefter ! dat zyn duyvels ! keeren wy aanftonds

het
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het roer om, en bruywen weder na Douwes. Ik wou die honden wel
ophangen.

DE WIRRYMAN. Het is te laat Booy. Daar zyn te veel Paapen in

onze Tcits. Indien wy wenden , zy zouden hun gat bergen , en ons te

faamen killen : wy zyn niet meer dan twe tegen acht , Maar ik zal hen
wel merken. Die botte beeilen weeten niet , dat men wel ieder een in

de tytels, maar niemand ligt in het bezie kan zetten, en die jongen Dog,
wien de Papijlen zelve een Mulders jongen verklaaren , ftaan zyne zaa-

ken fchoon , om onze King te worden ? niet waar ? wy weeten immers dat

dit LORREKONINGJE is ingedaagd, om zich zelve te verantwoorden,

ofte te doen verantwoorden , en dat men hem van hoog verraad befchul-

digt, en hem zal doemen, om gefleept, gehangen, gevierendeeld, en
zyn kop op een ltaak gezet te worden : het zal met hem gaan, als met
de jonge Koekkoek.

Be OUDE was hoovaardig , om zyn JONGE te verhefen la-

ven dejmaadelykeflaat vanKOEKKOEK : dewfi deKKOON-
VOGEL geenJONGEN kreeg , leide zy fewrKOEKKOEKS
ey in de KROONVOGELS nejl : bet ey word uitgebroeid',

en gekipt : men verivagte van het jong , dat de podderveeren

zouden veranderen , dat de kroon , neb , vleugels , en veeren

na de KROONVOOGELS zouden ge/yken: maar hy cvas, en

bleefKOEKKOEK , de oude zang , en de zelve mottige ge-

ftaJte verlieten hem niet : de moeder 5 die het ey uitgebroeid

had , meende het jong te beschermen , maar de andere JON-
GEN pikten hem de oogen uit , enfeheurden het ondier injlukken:

Aldus zal die MULDERS PRINS , en LORREKOXIXG ook vaa-

ren : echter is hy te beklaagen , en zyn twede STÏEFVAAR , die hem.

koning gemaakt heeft , was zulk een lot beter waard.

E Y N D E.
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NEBUCADNEZARS
B E E L
Tot V E R S A I L L E S ten toon gefield ,

om tot MADRID opgengt te ivorden.

De Bendvogd , de Academifl , en de Hofoop.

DE BENDVOGEL.
IA Sinjora, Canffima Caekjlhia, ik verbly my van u zoo vel m
de noppen te zien,- en dat in uwe jaaren, dat is al wat raars.

Want, kyk, wy kennen malkaar te wel, om draaijers te maa-
ken : 't is al twintig jaaren geleeden , Caekftyntje , dat wy te

te Roirien allegro leefden
; gy waarteen geeitig, doortrapt en lekker din"

van je vyfthiendc jaar af.

DE HOFPOP. En gy een loswambus, en dat lykje noch ; maar ik

was geen vyfthien jaar. Hola , meenje dat ik zoo ielyk en wanfehaperi
waar, dat ik voor die tyd geen minnaars zou gehad hebben?
DE BENDVOGEL. Dat zeg ik niet, maar gy rekent al fdiielyk op,

hoe oud datje nu wel wezen moet; en dat oud zyn heeft de drommd in

voor uwe neering , volgens dit vaarsje :

Ou-ive fnyders Jlram van vingers ,

Ou-ive danjjers flegtc fpringers

,

Cmtizaanen hoog bejaard,

Zyn geen honds keuxel waard.

DE I IOFPOP. Slaa voort de wagen , maar maakt 'er een vier fpa&
van , en zet 'er de vierde meé voor. Waar blyven de oude hefhebbers

,

hel die dienen hiers immer gefortcerd. Maar , Bajla! ik quani metmvn
Ouders, of die ik daar voor hiel, uit Vlaanderen, met die Kauoni'i vvi'St'.

Pietro wiens broer te Ry/Jel commandeerde , ik was wat op 't oog, maar
efiecr een piep jonge kleutertje,

DE
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DE BENDVOGEL. Hoor Caelejlyntje , dat in uw neering groot ge-
jjoeg is , is oud genoeg , en oud genoeg is groot genoeg , vatje 't.

D£ HOFPOP. Wel je praat even eens , ofje noch onder de kinde-

ren waart , maar hoe ftaat het u hier aan . . . ?

DE BENDVOGEL. Slegt en kaal, wat droes zou iemand hier doen.?.

De Konings werkkamers vaaren als zyn Academiën buyten 's lands , 't is

als nacht , de kryg mach het alles wel op : ik meen weer na Romen , Hol-

land , of Engeland, te vertrekken, daar is noch geld onder de liefhebbers,

o Sinjora ! die Prelaaten , met hun vet inkomen , zonder wyf of kinderen

,

zyn de edelmoedigfte aanque;kers van de kunflen ; en dan die Engelie
Centelmans, geld zat, als je braafs maaken kuntj daar gaan meer Guinies

in zwang, als hier p'ieces dccinafols.

DE HOFPOP. Bey , holla! 't is hier noch zulke fcherpe lucht niet;

hier werd nu en dan noch al een konftftuk gemaakt : had je by my ge-

weefl van achtermiddag, dan had je dat heerlyke Beeld gezien van de Ko-
ning , in zyn viagnificentie op zyn Troon ; myn Galand , de Commys van.

de Financien, Munjieur de CaJJerolle, bracht 'er my in.

DE BENDVOGEL. Klaar benje Caelefline, heb je zulk een vette vo-
gel op uw flag, pluk hem vry, hy plukt anderen genoeg.

DE HOFPOP. Ik pas wat te raaken ; 't was ook al hoog tyd , om
toe te zien voor my , jonge vedermannecjens vrolyke bendvogels , raare

pocten , en al zulke foort zetten geen zooden aan den dyk.

HoofJe 'Jonkers De Bendveugels De Poëten:

Arme Pronkers, Zonder vleugels , Kaak Neeten.

Ik ben leeper geworden.

DE BENDVOGEL. Goed, treffelyk goed, pok hem maar wel, en
draagje voorzichtig, Caelejlina, maar evenwel om onze oude kennis

DE HOFPOP. Noch al die oude ftuypen, Signor , No, Guarda

Maar wilje van dit Koningiy'ke Beeld onderrecht weezen , zie , daar komt
een. van de fynfte geeften aan , die in de cademie des ABeaux Efprits pleeg

te eclateeren , die. zal 'er u, in detail van onderrechten. Monfieur Zoilaflre,

vergeef my , dat ik u onderfchep uit de maalingen van uw fcherpzinnige

geelt, die Sinjora Franco Motto is net een geeft, die u lykt, 't is een fyne
Be'ndvogel , die geiyk als myn Heer , meer verftand heeft als geluk,
meer naam als geld, meer titels als pjnfioenok

DEL
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DE ACADEMIST. Ha Monfieur , Uwe mienen verdedigen 't zeggen van'

de Juffer. Is 'er iets Mademoifeile Caelejiine, van uwe bevelen?

DE BENDVOGEL. Monfieur Zoilaftre, die Stgnora fprak van 't Beeld v?n
den Koning, en verzekert, my, dat ik van uwe geeftige tong, dat beter zal

hebhen als van niyne eigene *>ogen.

DE ACADEMIST. Pardonneer my , ik zal my van grond geevende de Juf-

fet conjundceren , en niet betaalen na haare avances.

DE HOFPOP. Treves Monfieur, Trevcs .... Ei lieve begin flegs.

DE ACADEMIST. Maar Mademoifelle , gy kent Zoilafire ; met waar? laat

ons dan ter zvden afzitten, om vry te fpreeken in 't veld.

DE HOFPOP. Ik heb 'er niet tegens. Sa allons.

DE ACADEMIST. Juffer CaeJeJiine, u is bekend, dat ik beter als iemand
barangueerde , en dat myn Porfy , ook de lof van iederw eg droeg, lkverwagtc
penfioenen ,- gantfeh Parys complimenteerde my, inaar|ondertuflchen ging 't myu
neus voor by , en dien fombren uyJ, die ftuyper, nyger, en tafelfchuymei
van Pont cbartrain, knapte de voordeden, en ik had niets over, als met lau~

ren om 't hoofd in 't gafthuys te berften , of my op te knoopen , van dolle
wanhoop : ook had ik 't laatfte gedaan , zoo ik niet wou leven , om my te
wreeken ; nu kan myn Heer , en gy wel denken , dat ik dit Beeld ook met an-
dere oogen aanzag, als de reft. Hoewel ik ter zyde my van honk gevende,
met dubbelzinnigheid , aanftonds 't misnoegen van de befte en wyfle merkte.
DE BENDVÓGEL. Schilder het Beeld af, met roet en met gal, maar

laat al uw trekken manlyk zyn , ik fpreck geern als in de bend. Carte blan»
cbe .... Gy ziet hier een eerlyk man....
DE ACADEMIST. Luyfter dan toe; dcAJJemble , des Scavans had haarfor-

cen uitgeput, om de ftof en 't bywerk, de ftand, en alles te befchryven : hier
na wierd gewerkt van R 't was vyf maanden in de maakery ; daar wierd
van gebafuynd over al, nooit had men wat heerelyker gezien : Daar was op-
gercht een verhemelzel of Dais, met acht Tenant

s

, als Termen , die de vier
Chriftelyke , en de vier Helden deugden zouden uitmaaken ; Godsdienjl

%
godvrugtigbeid, avysbeyd, en heiligheid, aan de eene zyde; en aan de andere
dapperebad, gerechtigheid, jlandvaftigheid , en mildadigbeid. Dit wierd ge-
ftadig van den Abbé... . uitgebromd , aan alle de kykers ; maar als men wel
toezag , of die deugden in 't verbeelde waren te vinden , en niemand dat in
zyn hait toeftemde, zoo vond men, dat het waren acht Hofpoppen , La Va-
iiere , Meklenburg, Vantadour , Montefpan, Mafarine , Fontagne, Maintenon en
Jork; op de Dais ftond een goude Zon, die, juyft als ik het zag, zyngrootfte
helft overfchaduwt had van een der gordynen ; my en meer anderen net voor-
komende, als of die Zon een zwaare eclipfts leed. De zetel was met het wa-
pen van Vrankryk op zyn rugblad pragtiggeborduurd, met de vier Ordres, als die
van Saint Ffprit, St. Michiel, St. Louis , en St. Lazare; van deze vier was
de laatfte zoo grof, dat ze de drie overfchaduwde, en 't ryk inde Lazary dom-
pelde. De vier voeten van de Zetel waaren van kleine bootjens, die dePop-
pekoningjens van Poolen, Spanjen, Erittavgien, en Aujlracien , verbeelden
7L Beeld zat niet met oogen van een Cbajlre, als de Pbyfwgnomie in 't leven is*

n»ch.
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noch met een openftaande mond, geenzins: de oogen vaaren opgefpalkt, en
de mond hield hy toe, om dat hy niet meer zyne tanden kan laaten zien. De
rug in't leeven wat opgeheemeld, was laag gedrukt, omde laft die hy nu op
zyn hals heeft. De bafamvée plodzige wangen waaren met de paruyk meeft
gedekt : de een hand Hond bars in de zyde , mSar de vingers toetrekkende,
om alles na hem te haaien; gevlamde -paramenten , lagen op het cammijool van
couleur de feu ,- zoo dat zyn borlt , alles met vuur en vlam fcheen te dreigen;

tic Ryksftaf hielt hy in zyn volle vuy ft, uit vrees van dat ze hem ontwrongen
zou werden; het (lof van de rok, was van tirëtdnt, of charge des dames; 't lyf

zat d la negtigence half op de Aetel , om zyn fondament niet te drukken, en dat

Konings euvel , zyn oude takken niet te doen fmerten ; de broek was met
platte beurzen ; de voeten met ruyme fchoenen, omde jicht, ftondenop een
lchoon tapyt.

DE HOFPOP. Wel nu, halte eens! men kan het niet tegelyk onthouden.

Van dat tapyt werd veel gelprooken; heeft myn Heer dat ook geremarqueerd.

DE BENDVOGEL Hola, SignOr, Bafta'. men vergt u te veel , maar ik

kan wel zien, heb je geen penfioenen, datje 't ook zooniet krygenzult; even-

wel hoor ik zoo liever een rectufchape man; als de laffe loftuytcry en pluym-
ftrykers, van 't heele Hof.-

DE ACADEMIST. Zoo 't u niet verveelt Juffer, zal ik het tapyt befchryven.

Onder aan de randen zag men alle de natiën van Europa, elk in een apart compar-

„ement.y elk om 't nednglle aan hem om genade biddende, by elk een half vers:

GERMANIS DOMIT1S,
H 1 S P A N I S F R A C T I S,

P U N I T I S B AT A V I S,
REPRESSIS A N G L I S,
CORRECTIS I TAL IS,
SUBJECTIS B E L G I S,

H E Lr ET I S S E RV I S,
A F F L I C T I S Al AU R I S,
A TT O N I T I S I N D I S;

DEVINCTIS T U R C 1 S,

En zoo ai voort.

DE BENDVOGEL Myn Heer, laat ons dat eens in deze taal hcorefl.

DE ACADEMIST. Luider toe, dit is ureum circa de Zin.

Na dat ft DUITSLAND heb getemd,

En SPANJENS groot gezag gejlrcmd,

Gepaft de dappre BATAVIEREN,
Vertreden d'ENGELSCHE Banieren

,

Staats
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thuis Regels voorfcbreef d'ITALIAAN,
En NEDERLAND als onderdaan,

Ganfch SfVITSERLAND gewaakt tot Jlaaven,

Het TURKS paard naar mynfpoor doen draaotny
Verfcbrikt in 'i Oojlen dTNDIAAN,
Ontroerd de tweede MAURLTAAN,
Ziet gy verbeeven, doch vermeetel

,

NEBÜCADNEZAR cp zyn Zeetel.

DE BENDVOGEL. Ba, zoo ziet; dat fkekt zyn been uyt , maar bergt

de ganfche waereld: dat Jykt my te onverdraagelyk hovaardig: en hoogmoed
komt voor den val.

DE HOFPOP. Ja Maat Jilder, in ons zit noch Nèerlands bloed, en ik ben
maar een Vrouwmenfch , maar 't bloed klimt me van de voeten in 't hoofd,
als ik myn Landsluy van die Rotfakjes hoor veragten. Als 't al zal worden ge-

zcid , watkunft, wat geeftig werk, wat braaf foldaatfehap wierd hier zoo breed
opgefneeden? ziet eens te deegen toe 't zyn Neéderlanders of ltaliaanen , Duyt-
jets of S<wit frrs die 't doen.

DE ACADEMIST. Ik ben , par la Futanifme da Roma, ook geen Frans-

ma»; maar Fiemontees Dat Beeld, en meer zulke beelden, zyn altydleven

eens gevaaren. Die ze deeden oprechten voor zich zelven, hadden zoo veel.

op hun hoornen , dat ze met reeden vreefden , dat niemand der Nazaaten hen
die eer zoude doen. Zoo draa als 't Beeld te paerd van deze Louis was opge-

recht. vond men 's andere daags aangeplakt:

AUREUS ATTONITA FULGET LUDOV1CUS IN URBE

,

ANEUS EST INTRO, GALLIA TESTIS ERIT.
In 't Nederduytlch de zin taliter qualiter gevold.

LOUIS febynt bier te paerd in louter goitd te praalen,

Maar 't isflegs kooper, als ons Vranbyk kan vei baaien..

Of nog korter :

Van boften bont

Van binnen ji. . . t.

DE BENDVOGEL. Myn Overgroot vaér heeft myn verteld, dat Duc d'Aiba'

zio een metaal Praalbeeld in 't kalreel van -dwiw/vwhadopgerecht, met den
iv ieldom onder zyn voeten , de privilegiën en wetten aan Hukken , met de
vrybeid vermoord , maar 't was in korte tyd om ver, en vergooten tet Car-

toit-vien. tegen dien dwingelands, zyn Nazaaten. Fififtratus deed op verfcheyde

plaatzen te Atbeene» Beelden voor zich oprechten, maar een dag fmeetfe om
verre. Nebacadnezar liet 'er een na zyn gelykenis maaken; doch die aangebe-
den Monarch, moed kort daar op met beeften graazen , om van elk verftoo-

ten de kof: te hebben; dien lukte het evenwel noch, dat hy tot zyn zelfquam
en ook herfteld wierd. Maar.... maar,.. . deze Nihcadnezarmag wel toezien.

di,
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DE HOFPOP. Meljieurs, ik kan u wel verzekeren, dat myn Bol. Monjr.

de Caiïerollo , wel duyzendmaal zucht , om dat het Ryk te grond gaat , hy

7egt my wel in vryheid, dat 'er noch geld, noch manfchap genoeg is, en dat

de iy dingen, met alle poften van alle kanten verargeren. Maar hy zat gi (le-

ien oflry beroerd was , en na lang zugten en fuffen kreeg ik hem een roes

in 't lyf: toen zeide hy my, dat de llyksraden verzet (laan, en verbaaft over

de eenig'heid van Engeland, en de moedigheid van Holland.

DE ACADEM1ST. Ja , dat Parlement zal hem wel leercn parlementeeren

,

en ó'i^Staaten zullen hem buyten Staat zetten, En moogelyk zal dieKoning

Wiliiam noch onze Parlementen en Prinfen van den Bloede en Adeldom zelf

DE EENDVOGEL. Maar 'tVerhemelzcl van onderen, hoc was dat gemaakt?

DE ACADEMIST. Monfieur , daar was een hemel , niet | met fterren,

maar met leliën bezaayd; de kettery , de rebelly , de vyemden, en de nyd waa-

ien in de vier hoeken geboeid ; alle de Gooden, en zelf 'Jupiter baden Apollo

aan : dit was rondom in plaats van fpyker knoppen met allerlei vergulde me-

dailles beflaagen, van voor zyn geboorte af, tot nu toe beginende met Maza-

rin en een Ezel daar hy opklimt, met dit byfdirift , op de Reyne Mere: Le

Cardhial monte d l'Afne ,• de medaille van Gigeri die van St. Omer, van Genua,

van Daitfik, en ontelbaare anderen, maar de laatfte was, daar de groote Mo-

ntirtrb niet de hand onder 't hoofd llaapende vertoond word, met die voorden.

Si Pon reveill Sta ruym Enropteers , ivee die bem wakker maakt: maar zou 't

't "een godvruchtig werk zyn, indien de Keyzer, en de Koning van Engeland,

hem uyt zyn zwaare llaap van beide zyden wakker maakten, en by aldienzyn

ziel niet ongeneeslyk is, tot eer, tot trouw, en reeden brachten.

DE HOFPOP. Wel dan deed de Koning van Engeland , niet meer als dat

o-er een quam met zyn goede Naam , die deze Vorft onder onze Hovelingen

(al zyn 't zyne vyanden) alle dagen vermeerderd.

DE BENDVOGEL. Wel waarom? ik heb nooit gehoord, als van allerlei

bngelyk, 't geen die Vorften van deeze geleeden heeft.

DE HOFPOP. Dat is Franco Matto, naar uw groove meining, maarniet

na het fyn der Hovelingen: de eerde reis was, als hy ordineerde vreugde vuu-

ren over ganfeh Vranbyk aan te fteeken, op de tyding van de Vorft Williams

doed aan de Bcyne : kon die Vorft wel grooter getuygenis ontfangen van de

vre.es die men voor hem had, als de vreugde over zyn gewaande dood ? En
het tweede als hy de Prins van Wallis voor Koning van Engeland erkende , en

deed erkennen: want nooit wierd 'er fterker Verbond gehecht, tullen die Ko-

ning en zyn Volkeren , alsmet die gril. ... .

DE ACADEMIST. Mademoijelle , dat was een Paapekneep , Jitper fyn,

maar had hem 't hoofd niet gedraaid , hy had die Jiuypen nooit gekreegen

:

doch daar zie ik weer zulken toevloed van Heeren , daar moet gewis een

Courier aangekomen zyn.

DE HOFPOP. Adieu Mejjieurs, weeft (lom, ik heb doof geween.

E Y N D E.
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DE HOBEL IN DE WACHT,

HAASEJAGT.
Perine , Therefe , Monfignorin , 'm den

Refter der Qucekelingen van MAINTENON,

PERINE.
Ch Therefe !

THERESE. Ach! Perine\ Ach, ach, helaas! Och armen;

Wat is dit? Noftre Dame, ach ik bezwyk.'

PERINE. Therefe! Therefe! Ay Mafeur, komt tot u zelve:

wat is 'er zoo qüaad , wat is 'er zoo rampzalig onder alle de tydingen van

de waereld , dat men 'er zich zelf om te kort zal doen ? Maar ftil
! laat ons

ten miniten eeril net weeten, wat 'er gaande is, eer \vy zoo uytgelaate

misbaar maaken.
.

.

.

THERESE. Och Sufter ! ik was in den Refter, met de Superwrmne,

de Procuraterejfe, en de Secretareffe, daar waaren wy in uytgelaate vrolyk-

heid, wy verhaalden de deugden, minlykheden, en vrindfehappen , met

welke onszoomoederlyk, ja overvloedig overftroomt die Hemellè Vrouw,

onze Moeder van Jiibllatie , Madame de MAINTENON. De Supmorinne

zeide , dat zy Koningin van de waereld verdiende te weezen , en dat haar

heimelyken echt met den Groote LOUIS , openbaar behoorde door te

gaan. De Procuraterejfe vertelde , dat zy weer tien duyzend ponden aan

ome Sociëteit had gefchonkê»; dat de Koning hier morgen zou devotie ko-*

men houden , met onze twe jongfte nieuwelingen.

PERINE. Wel, 't is om dol te worden; wat of zyn oog kan zien in

die jonge fchytpakjes ?
. , .

THERESE. Zwygcn belt, Perine: maar, zien wy er niet beter uyt

£rt wy zyn nocn van ll00§er h,oec
*

? a ' s zu,^e ^ n 'e Acle '- Doch ^at iS

•de kneep van onze Heilige Vrouw Moeder Ewtdpatreflè*-.-. alle dagen

i

mtu-
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niéuwe confcientien.... Patientie f Maar Perine , 't ia mat ons ook waar:

Luyd gekmten , baajl vergceten. Daar komt Munfignorin , kry t P'erine,

de drommel kryt. Ach Scettr , Ah ah

!

PERINE. Och lacen! och armen! help ons hemel! ach! aymy!
MONSIGNORIN. Ha FreJles ! houd moed, en fchreeuwt , noch gil?

xeoniet, zoodaanig zoud gy myn hart zelf wel tot water maaken.
THERESE. Helas Monfignorin, helas !

MONSIGNORIN. Ha Frelle, wat rollen my uwe traantjes door 't hart

!

och ween niet meer .' of gy vermoort my ! wie kan uw bedroefd zien : hoe
bekoorlyk ,

ja ziel roerende, en verrukkende is het , de glinfterende zort-

neftraalen door zulke water wolkjens te zien flikkeren. Goden! wat een

edele aard van gebaarden blinkt in uwe droefheid uit! Dieièhoone hand,

met de neusdoek aan uwe bedauwde roosjens! met peerlen van die traant-

jes overloopen o Tberefel

THERESE. Fy Monfignorin, .... laat Haan, ik wil. bedroefd weezen,.

en Sosur P-crine ook : niet waar Mafieur . . . ? dat paft nu niet. Ah ! ach

!

MONSIGNORIN. Bedaar doch eens. Maar zegt Erelles , weet gy
lieden al net de tydingen , waarom gy zoo jammert?

PERINE. Och neen, myn lieve Monfignorin, maar och! och! 't zal

al te quaad weezen -; . om te hooren, och Monfignorin , helpt ons

!

MONSIGNORIN. Al reed Madame y waarin...? uwetraanendroogen?

THERESE. Neen , vertel ons omdandig , wat gy daar aan de Supc-

riorinne en Mater Priore verhaalde: zynze al weer tot haar zelve?

MONSIGNORIN. Wat raaken my die oude bigotten, die Pater nofter

Kaavjiers. Doch wilje zoet weezen , zoo zal ik 't u vertellen. Maar
Frelïes, gy lieden wenfcht my.niet eens welkom t'buys uit Italien: dat men
my levendig de huyd afftroope, zoo ik 'er weer kom. J'enfuis echappé belle.

THERESE. Welkom, welkom. Maar hoe is 't 'er vergaan: leeft myn
Oom-, myn Broeder!

MONSIGNORIN. Ik leef zelf, ik weet van niemand anders: Par

cent milh\ wat zyn wy gek, wy Fransjes: ons fpreekwoord is, il eft pris

en Alleman ! ik zal 't myn leeven niet meer zeggen : die Duytfcrs zyn nu

de drommel te.flim, altyd klaar, altyd gereed, altyd evenveel hart, en

beleid; en in de flimfte nood, gelyk ik ze gezien heb, dat wy. drie tegen

ten waaran, danfis 't noch, Fris vogel, oderfljrb! Nu moet men zeggen

Il efl pris en Francois. Maar Frelles zyt gy lieden hier wel vry : konnen we
.niet in de Seereiiircjje haar kamer gaan > daar naait het nieuwe Pavillun ?

P£RLNE. Ja vryelyk, zy. komt in geen drie uuren t'buys.
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THERESE. Nu vertel , maar zonder opfnydery : maar wat fchort aan

Uw arm?
MNOSIGNORIN. Een quetzuur, ces font des coups d'honnetir, hoewel

ik van achteren getroffen wierd. Hoort dan toe Frelles. Als des Konings

wapenen quaalyk gingen in Itaüen , en dat Catinat t'elkens door de loos-

heid van den Prins van Savoyen mifleid wierd, drong het leger van alle

kanten, over de Ogüo , deAdice, Minch en andere Rievicren ; al om door-

fourageerden wy , de Duytfen enforestrden onze efcortes : convoyeerden wy , d

Ongaaren knapten altyd de belle beuit weg : lagen we in 't een of 't an

der ca?npcment begraaven, wy wierden 'er uit geklopt : zyzyn Houteen on-"

verfiiagde mannen , dat moet ik 'er na geeven. De Koning geen tegen-

fpoed gewend, knorde. Madame de MAINTENON zocht haar Oom; inde

plaats van Catinat te dringen. Die held , de bandelier beter als de degen

,

net bombardeeren beter als 't battaillecren verftaande, zou de bot vergallen.

Hy quam over : daadeiyk twee of drie groote mallen op een fchip .'

't heir vol wantrouwen , vol partyfehap en nyd. Dat d'eene voorfloeg,

verworp den ander, niets goeds wierd'er beflooten. De Landmaat was ons

tegen , de Borger ongenegen , de Vorllen meefl vyand , en wy nergens

vertroud, en onze Kontfehappers- meefl verleiders , zoo zyn wy t'elkens

poft voor poft quyt geraakt.

PERINE. Ja wy meinden eerft dat de- Duytfen buyten Itaüen gehouden
konden werden ; daar na , dat men ze de overkomll der Ricvieren zou

beletten: daar na, dat men ze met lraien zou influyten, en. doen berflen

maar zy hebben ons wel geknapt : Cbiari en meer plaatfen diuypen van

Franfch bloed: maar dit, och zeg ons,, hoe ilaat dit: wat ïsywPilleréy}

MONSIGNORIN. Madame , die gaat den Keyzer begroeten : Is 't

niet breed met ons? De Maarfchalk de Catinat is gequell , en pruylt op
zyn landgoed: Teffè is in de. kou opgeflooten in Mantua , en Vükray ge-

vangen , en vervoerd.

THERESE. Hoe, die Held, die by Namen zyn krygsbeleid zoo wel

betoond heeft , mtt zich buyten fcheuts te houden , met een leger van
ioooooman, gevangen! gevangen! dat heeft men nooit gehoord.

MONSIGNORIN. Ja gevangen, zeg ik, en vervoerd, en vraag gy?
waarheen? na Weenen , Hongeren, en de aangrenzende Ryken. Moet
hy daar niet zyn? wie zou anders al de Franfchtn commandeer en 'm deberg-

werken van Zever.i'etgm? Daar zyn 'er llyf 2000. Laat V\lkrof~t zyn eige

volk daar cmm'andesren , zy zyn daar beter als hier , de ecae Have ny is
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de andere waard. Daar zullen zy ten minften goud en zilver zien, en be-

handelen: hier moet het doch met zulken doltol, als nu grafjeert, al over-

hoop : hier zal men met 'er tyd met hebben als papier, in plaats van zil-

ver en geld, en wat rook. van de hoop van beloften ; maar qui vivofpe-

rando , more cagando.

PERINE. Vüleroy-, gevangen! onze Gencraliffimus ! onze Primo Vifir{

Hy is myne Vaders zalr. neef , en de aan de Harlays geparenteerd : Zyn
Overgrootvader was Nicolaas de Neufcille, Ridder, Heer van Villeroy , Alin-

kourt , Magny , enz. Secretaris en Threfmer ten oorelog , die ftorf i j68.

Villeroy had van zynVrou , LcGendre zyn Zoon van de zelve naam, Gou-

verneur van 'tLiomwis, Ambafj'adeur te Romen, itorfAnno 1644. De derde

van die naam , wierd Duc de Villeroy , Pair en Marfchalk van Frankryk
,

Ridder van 's Konings orders , by LOUIS de XIII. page , en was by ÏEfdi-

gueres in 't beleg van Felifjan 161 7. en in dat van «Sr. jcande Angel i6zi.

commandeerende voor Turin 1640. in Catahnien 1644. in Lotteringen \6\6.

wierd Marfchalk van Vrankryk, en Hoofd van de Raad van Financien \66\.

Zyn Vrouw was Crequi , de dochter van den Duc , Pair , en Marfchalk de
Crequi : dit was , de moeder van deze Francois de Neufcille , Duc de Ville-

roy , &c. Hy was mede in de flag by Raab in Hongarie 1664. en met des

Konings Armee in 't Franfche Comté : hy diende in de Munflerffen oorelog on-

der Pradellis , en was om zyn vry fnappen van 's Konings Amourettes, lang

in ongenaade, maar is door onze Heilige Moeder deMAINTENON, ....

om reedenen ....

MONSIGNORIN. Ja Frclle, om cafts confeientice . . . . &c. herfteld.

THERESE. Zwyg, Chavalier, wy weeten die kraam heel en al

uyt. Maar gevangen ! gevangen ! dat is niet te begrypen , dat zal by
de Turkfe Porte klinken, dat de Franfche Primo Vizir van de Kylerzen ge-

' vangen is ! wie hoorde zyn dagen zulk een affront ?

MONSIGNORIN. Koningen en Vorften beurt dat wel. LOUIS, den
I Ieilige by de Turken , van een Prins van Wallis gevangen met den meeden
Adel, was zoo wel in zyn gevangenis by Koning Eduard in Engeland, dat

hy zyn Hofpes of Cypier daar na noch te Londen quam bedanken. FRAN-
COIS in Spangicn, Montrzorency , Nemours, dAubigni, en laPaliJfe, met al

den Adel by zich, yder Generaal en Chef zynde, wierden in Italien gevan-
gen: de eene in Napels, de andere in 't Milances. Hy zal de eer hebben
(als 't lukt) van den Keyzer en zyn Hof te zien , zal daar wellekomer

z\n, als hier.

FE-
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PERINE. Och was 't niet om 't affront, daar was weinig nangdeegen,.

hy is ouder als de Koning ,• en zou beter aan de pen , als aan de degen dienen.

THERESE. Als hy Marfchalk wierd , wierden 'er ook tegelyk twee
anderen wel bekend. De eerlte , en braave , noemde men Marfchalk van

de Degen: de twede, om zyn Zufler, Marfchalk van de Schede , de derde,

de Marfchalk van de- Draagband,•». .. en onze.... Maar vertel ons , hoe
hy gevangen wierd.

MONSIGNORIN. Ik quam met dien ongelukkigen des dingsdags

avonds den 31 Januari in Cremona, met een detachement van 1100 man,
ons befte volk, om dat wy lucht hadden, dat 'er by de Duytfcrs wat gaan-

de was. Wy vonden by de Gouverneur Crenan
, 7000. man , Franfm en

7'ren keurbenden.

De Kyferzen quamen ( de Duyvel droomt niet van zulk een ondernee-

ming ) door de graft , aan de Cremaafche of Margerite poort , door een

Waterleiding, in de Stad; zy waaren in een oogenblik meelter van de
poort , lieten daar het paardevolk in ; de Hoofwacht , de Wachten aan

drie poorten , de Wacht aan 't Gouverneurs Huys , 't Raadhu'ys , en de

kleine Markt , wierden aanftonds gematli ; wy fprongen op dit fchieteri

voor den dag, 't was al licht, en wy waaren al gevangen, eer wy willen,

wat , of waar het te doen was ; en onze General'ifjïmus had men al by de

kop , eer hy volk tot defenfie by zich kon krygen. Hy meende in 't ka~

jleel te vluchten; ik zag nevens hem, en vyftig Officiers voort geltouwd

2-ynde , niet als galoppeeren langs de ftraaten , fchieten , fchreewen , hou-

wen, flaan; alles in verwarring , wy moeiten voort, maar hoorden het

fchrikkelykfte gedruys en gedommel van de waereld. Villcroy , na weinig

woorden met de Duytfè Generaals gewifleld te hebben , moeit voort na
Ruvcredo , Trenten , en zoo voort.

PERINE. Nojïre Dame ! wat atTie is dat ! en hoe ging het verder ?

MONSIGNORIN. Ik weet u niet te zeggen , alsdatik'tontfhaptben,

om dat ik Höogduyts kon fpreeken, maar ik kom 'er niet weer Hier

hoor ik aan 't Hof, dat 'er 1600 van de onze gebleeven zyn, dat de Stad

niet overmeefterd is , om dat de andere zyde niet aangetaft kon werden,

en de Duytfen maar 2000 man in de Stad fterk waaren , en dat zy als

Duyvels gevochten hebben. De onze waaren, eerder 9 als 8000 fterk,

en hadden gefchut en alles tot hun voordeel : maar denk vry , dat die

actie, zoo groot en ftout , en zoo wel uitgevoerd is , dat de Kyzer van

hun dapperheid en beleid niet als voordeel heeft te verwachten. In ons

volk
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volk is dérichrik , en 't zal weg weezen , al wat wy daar heen zendent
maar hadden zy die Stad gekreegen , al onze vooraad , krygstuyg en geld

is 'er in, dan had den oorlog daar gedaan geweefl:.

THERESE. Monfignorin, wat dunkt u van dit werk ?

PËRINE. Ja, uwe gedachten zyn meelt al vreemd, hoe komt het a
voor. *

MONSIGNORIN. Frèïles ik heb'er zelfin gevangen geweefl, eneven-

wel fchynt het fabuleus aan my. Eenlïerke Stad met driemaal zoo iterke

rnagt bezet, als de befpingers waaren , by klaaren dag , in te vallen,

den geheelen dag daar in te vechten, zonder byftand hartnekkig teftaan,

den GcneraUffnnus en 80 Officieren te vangen , weg te voeren , en zonder

meikelyke <bhade met goede ordre af te trekken , 'p gaat boven Romeine

en alles, ja de Duytfen hebben hier zich zelfs te booven gegaan.

THERESE. Gy zegt van fabuleus ; denk eens om de Fabel van den
eude HAAS, die onder de KATTEN htrys hield.

De KATTEN vaaren vel op hun gemak , en fpeelden vet-

pot , doch de VOSSEN kreegen daar lucht af, kroopen door

een openfport in 7 hok , kreegen de KATTEN by den keel ,

en bectenze mecfl dood. 7,y konden zich niet verweeren , de-

wyl het Opperhoofd een HAAS was-, die daadelyk het hokuit-

Jloop maar by was niet buiten, of hy wierd van een AREND
gegreepen 3 ilie hem door de lucht voerde in zyn ontoegankelyk

nefl tot prooy van zwe jongen. Ondertuffchen maakten het
mauwen en lollen van de fneuvclendeKATTEN de HONDEN
wakker. Dit waaren van de groot/ie Jlag van Terfe Bloed-
honden, die mede toefchootcn: endeKATTEN -benard, krab-
den ook wakker van zich .: hier eindigde het gevegt , en de

fchrik was over, doch de HAAS weg. De VOSSEN ziende

o ik geen vet meer te haaien , trokken weder naar hun Leger met
de brfle KATTEN zieltogende tot beuit : maarJedert namen
de KATTEN geen HAAS tot haar Hoofd.

.MORSIG: ORIN. Ha Fripome! St.' Tay toy: voila la Superieure.

E Y N D E.



E U R O P E
NOOIT VOOR

E E N-

Gedrukt na de Rome'mfe Copy.

In 'sGravenhage, by Francois Moselagen 3

Boekverkooper in de Toorenftraat. 1737.





E U R
3

P E
NOOIT VOOREEN-

De Dood , de Schikgoddin } de Intriguant.

DE INTRIGUANT.
[
K zocht u beyde , oude Matroonen , den eene , om te ondervraa-

gen , wat flot by uwe Geftrengheid vafl ftaat , ontrent een

zwaare beweeging tuffen de grootfte Kroonen , en de andere

,

om by uwe Oppermagt te overleggen , wat voor my te doen

ftaat , en hoe ik my zelve , terwyl ik zaaken van gewigt voor zia , te

draagen heb, om myn fortuin te maaken.

DE DOOD. Dat is uwe misflag, dat gy my zoekt, die over al, en

altyd zich laat zien , en by na van ieder te vinden is.

DE SCHIKGODDIN. Dat is uwe zotheid, dat gy my nafpoort, ik

werk overal, en in alles, maar ben niet, als van achteren, na te zien,

in te haaien , te onderzoeken , en te onderfcheiden : hoewel ik zoo oud

geworden ben, en zoo grooten meeflereffe, echter derven de miniten van

uw Cabak , hunne loosheid , toe te fchryven , als maijires paffe fins , 't

geen van my afgefponnen word. Hovelingen en hunne aanhang, houd ik

het ten bellen , zy moeten aazen van die kunfl , door welke zy hunnen

Meelters , een rad voor de oogen draaijen , en alle uitvallen trekken na

de uitgevonde fynheid van hunne toeleg ,• die zy dan meerendeels eerft

maaken, als 'er de flag toelegt. Maar de minite Koopman , Borger, Boer,

en fchier al de Wyfjens zeilen my voor by ; erkennen myn magt niet,

maar , van achteren wysgeworden trekken zy een ydele roem van de in-

gevalle gelukken, als of zy dit en dat, en alles, zoo met voor bedachte

raad hadden tot zulken uiteinde doen komen ; behalven als de zaaken ver-

loopen, de handel miflukt, hunne huwelyken katzhoer werden , dan zet

men het alles op myne rekening. .DE
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DE INTRIG.UANT. Uwe. GeftrengheM weet we! ,. dat ik met dege-
meene zwerm van 't ruyg volk , noch met de zotten vol inbeelding : noch
met de Opperheerfchende hoveerdigen , my niet laat vervoeren : dat ik

ook te veel ervarenheid, leezing, en reedeneering plaats geeve, om uwe
hooge Oppermagt niet met eerbiedigheid aan te zien.

DE DÜOD. Vlei al wat, enftuyp, en neig op'tfynft, alsgy tenhove
geleerd hebt , ik ben met die grillen niet gediend. Wat wik gy van my ?

DE INTRIGUANT. Al vermoogende Vorftin! ik bid u vergiffenis

;

om met de Schikgoddin eerft te fpreeken , is my noodig , en dan zal ik.

uwe Moogendheid bidden, een oogenblik voor my over te hebben.

DE- SCHIKGODDIN. Wat wilt gy ? want een verftanftige behoorde
van my weinig te willen weeten , om dat de wakkere Schryvers der voo-
rige eeuwen , een model, nagelaaten hebben van de zelve zaaken , die nu

*

weer op myn rollen liaan , om afgefponnen te werden : de fpiegel der

voortyden, laat ons deze klaar zien; daar is niet nieuws, ais de naamen
en plaatzen , of de mengeling der gevallen.

DE INTRIGUANT. Uw Moogenheid fchynt my wel dezelve beftie-

ring als vooren in de waereldze zaaken te hebben , maar de gaauwe gee-

ften van oude Grieken , Romeinen , Italiaanen , en andere , als Thitcydides , Ta-

citus, Machiavel, Boccalin, MalveJJi, Savedra, en meerder beroemde Par-

nas Sieraaden, hebben ons zoo veel konftreeken, en fynegreepen geleerd x

om de Opperheerfchappy te bekomen , om die van haare zetel te ftoo-

ten , om 't volk te dempen , of meefter te maaken , om weinige Stam-
huyzen aan 'slands regeering te helpen , om ze van die op een te kry-

gen, en weer , hoe men 't al het onderfue boven zal keeren , dat uwe
fchikking wel vall in zyn noodlot blyft , maar de middelen en werkluy

fvnder zyn.

DE SCHIKGODDIN. Zulke dwaazen werden degaauwers, om dat

zy zich zelven zouden doen gelden , om hunne leezing en Jludie maaken
zy die Autbeuren , als Gooden uit. OndertmTchen ziet men (die heilige

Wergeevers met alle achting voorbygaande
:
) dat Cyrus

, Romulus , Ta-

nierlan, en zoo veele Tyrannen, Koningen, Paufen, Vorflen, en Veld-

heren, achter de fchaapen enverkens fynderzyn gefleepen, als deBlok-
ezels op de Academiën. Wat heeft de hey, en 't veld al mannen, fnelle

geeften, en helden uytgeleverd ? 't Geweld van myn fchikking trok de
:nen, die hen belaagden, m hunne val, en deze, op de troonen.

" DE INTRIGUANT. Wel Vorftin , ik moet u s 't geweld en 't be-

ilier
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ftier zoo veelé eeuwen- gehouden hebbende , wyken en toegeevcn ; maar
zag uwe Moogendheid wel een eeuw , zoo als deze begonnen ? daar Europs

grooter waggelingen onder gaat ? Daar alle zorgen gedraagen fcheenen , om
ruft te veften ; daar alle verbonden gellooten en bezwooren waaren , is

in de plaats van zulk. een bloeijende vrede , als men fchier eeuwig hoopte,
plotzeling weer alles tot de zelve oorlog, onruften , en rampen vervallen.

Begenadig my eens, met het flotvonnis van uwe fchikking te doen zien.

DE SCHIKGODDIN. Zulks is de gemeene dollieid van de fterffely-

ken; zy willen van Koninkryken, Vorftendommen , en Staaten, de for-

tuynen voor af weeten, maar boven al van zich zelven; doch'tGooder-
dom heeft hen zulks tot hun geluk en meerder ruft

, geheim gehouden.
Van die zotheid komt het, dat zoo veel guyten furtuyn maaken met de
bygeloovige zotten , wakkere verftanden volgen myn trekking vrywillig

mede vleijende na hunne gevallen; in de voorwind ingetoogen, in' de re-

genwind dapper de gaauwe fpeelders volgende, die hun quaad lot, door
verftand verbeeteren. Om u echter eenige ftraaltjens te doen zien van
die zon van gerechtigheid, door welke 't rad van 't geluk zyn ftreekhoudt,
zoo zal ik u van Europe fpreeken, Dit kleinfte en dapperfte deel van de
vaereld is wel van een Alleenheerfchende Oppermagt verfcheidemaal ge-
dreigd , maar vroeger, of laater tot ondergang van die verwaande on-
derneemers. De belooverde oudheid der Griek/e dichtkunft voorbygaan-
de, die haar Koningen en zulke van haare buuren, Thracen, Dacen, &le-

Jïers, Duytfen, en Sarmaten, Gallen, en anderen, dan vergooden, als of
zy 't alles alleen beheerften , zoo veel lof verdiend , ten minften zoo ver-
fchrikkelyke nakomelingen nagelaaten hadden , dat men ze in den hemel
plaatzen moeft, hebben daarom geenzins zulke baazen geweeft : Jooden
Grieken, Romeinen, ja Sportjaards , Franjehen, en andere, fchryven en /pre-

ken dikmaals of hun land de waereld was, en of iemand daar Koning het
Geheelal beheerfte.

DE INTRIGUANT. Van de Spanjaard: heb ik een proefgehad. Zeker
Prcefuient van de Raad van Indien, weesmy een kaart van Spanjen, terwyl
de Portugeefcn, over Ilba de St.Gabriele twiftende waaren , en wilde, dat ik

hem in die kaart dat Eiland zou aanwyzen : ik antwoorde , dat de plaats in

queftie verre voorby de Linie lag; waarop my met grimmigheid van hem
gevraagd wierd : is 'er dan noch iets buyten SPANGIEN?.
DE DOOD. Pitf is dat zulk een zaak? over honderd en feftigjaar

(na de manier der ltervelingen nu te rekenen) kreeg ik een Paus onder
myne kluyven, die quaalyk even klaar gerooken had vin de nieuwe ont-

dek-
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dekkers , dat 'er menfchen van alle zyden óes aardkloots met de voeten
tegen malkander aanloopen; en die deelde wel uit, tuffen Spanjen en Por-

tugaal, den appel in vieren gekloofd, aan ieder buyten hunne ryken een
gerechte vierdendeel.

DE INTRIGUANT. Daar van vindt men de CommijJariJJcn by Coim*

brien, fel geheekeld door een kleine jongen : Ferdinand d'UHoa zegt , dat

deze knaap die wysneuzige milde St.Martms zag, en hoorende , wat zy
verdeden gingen , hen achter onder zyn hembd wees , en vroeg , of zy
dat wel deelen konden , en ontzette daar meé zoodaanig deze gaauwers

,

datze onverrichter zaake fcheiden moeflen. Maar groote Schikgoddin,

ik verloop van 't oogwit , en bid u voort te vaaren.

DE SCHIKGODDIN. Alexander de Groot, zou in ix jaaren Afie , en
meer afgeloopen hebbende , in Europe wel vroeg zyn kop geflooten heb-

ben. Cafar had al veel herom geflaagen
,
gedood , en gemoord ; maar

kreeg zwaare neepen als hy verder als de Ryn dorfl van grond gaan. Au-

guftus , heugde zyn verlies van Varus ; en die 't wreeken zou , had 'er

niet van te boogen, (noch waaren zy de Schryvers van hunne eige daa-

den.) Hier ftond eenArminius, elders een Teuta op; die de ren ftuiteden

van hunne gelukftar. Claudius Civilis brogt de fchrikt tot in Romen , als

hy de Ryn en Maas van de Roomfe dwinglandy verlofte. Attila Totila , en
andere, overflxoomde met deGotben en hunne buuren veele ryken, maar

't leek na geen Monarchie.

DE INTRUGIANT. Maar Karel de Groote?

DE SCHIKGODDIN. Minder als Karel de Vyfde , die was Kyzer,

Koning van Spanjen, Vorft in de zeventien Nederlanden , Meefter in beide

de Indien. Den Franfche Koning , en den Paus kreeg hy gevangen : noch
fcheelde het zoo veel van Monarch, dat Vorlt Maurits hem deé vluchten

met zyn Broeder Ferdinand, uyt Infpruck en verder: en in 't kort hy ge-

leeck zoodaanig alleen heerfcher , dat hy zyne ryken afftapte , om dat

hem alles tegen liep. Solyman was hem , hy Solyman tegen , belettende

malkander, bleef Europe buiten üaverny. Ferdinand bragt het ver, en an-

dere uitfteekende Kyzers: maar dan flond'er een Gufiaaf Adolf', dan een

ander op , die als die wufte heerfchappy droom in rook deeden verdwy-

nen. Louis de veerthiende ziet opkomen, ja zichoverichaduwen, van Wil-

lem van NaJJau, die heeft al die wyd gaapende projeÏÏen, tot fchande ge-

bragt , en zal ook wel met die eer fterven , van Europe door zyn hoofd

,

hart , en hand
,
gehouden

,
ja verzekerd te hebben , uit de boeyens van

de Franfche dwingelandy.

DE
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DE INTRIGUANT. Grootmoogende Vorflin

, gy brengt my in 'c

geheugen de eerfte woorden van Phillipus Auguftus , Koning der Franjehen.

Deze hermaakte de marmere zuyl , op dewelke met gulde letters 't eeu-

wig verbond met dat Ryk en Duytsland ingegrifd was na dat zyne voor.

zaaten de fchade van die verbondbreuk fmertelyk hadden gevoeld. Het
opfchrift was het volgende.

Diwyl bet va/ljlaat by het noodlot, datEUROPE , nooit van eenVorJl over-

beerd zal werden, zy daar een eeuwige vrede tujfen deFRANSCHE enDUÏT-
SCHE volkeren.

DE DOOD. Ik moet fchaterende lachchen, dat ik zoo veel voor eeu-
wig hoor uitkryten op de waereld van die wurmen , die zelfs in weinige

oogenblikken niets zyn , en van diergelyke gevolgd werden : Maar om
dat die uitdrukzels klinken en kittelen , acht ik ze geen onbequaame kunffc

woorden ; om telkens weer de verfufte greetigheid van de heerszucht op
tehkfèn, en dan daar tegen de deftigheid der/wry/ngfntezienop donde-

ren , met kruyt en loot , die naamen en reedenen betwiflen. Dit maakc
my een geduurige vette oogft.

DE INTRIGUANT. De Vrede van Mimfter , zoo dikwils afgebroo-

ken , hier en elders bearbeid , en eindelyk getroffen , raakte ganfch Eu-
rope : de naam van eeuwig ftond op de voorpuy van dit godlyk vredepa-

leis : maar men zag wel haaff. dat ze ziek wierd
,
quynende eindelyk de

doodfteek kreeg ; moetende tot een flachtoffer (trekken voor des Konings
ydele eer en roem.

Nimwegen praalde met de zelve te veften , te vernieuwen , en al mede
te vereeuwigen; even na, als te vooren.

Ryswyk floot eindelyk op de voorgaande vry net, nam ook dien heerlyke

tytel van eeuwig, met dezelve beftendigheid : doch wyl men by voorzorg,

deze vrede haar eeuwigheid meende te verzekeren , met de flag van veran-

dering, die Europe driegde te treffen, af tekeeren, fluytmen met eenige

Hoofden van Europe een verdeelings vrede. Alweer even na
, ja flimmer als

ooit. Hier moet men u , o groote Vorflin, vraagen, of 'er te hoopen is,

dat deze opkomende Orkaan, om de Kroon van Spanjen , door zulk rnaijïre

pajjl'fin Jlreek , den rechten eigenaar ontfutzcld, tot ftike, en dan eindelyk

tot vrede, (eeuwig derfik niet denken) zal komen?
DE SCHIKGODDIN. Spangjen door Pelagius ondernomen te zuyve-

ren van deMooren Ao. 1337. itak het hoofdop, na Favila, onder Alfonfus

den Katholyke , maar boog elendig onder Aurelius , die na den overwinnende

Froila volgde > deze verbond zich tot fchauing van zekere maagden jaar-

lyks
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lyks aan de Mooren te betaalan. Na hem zyn veele Koningen met ver-

fcheide fortuynen gevolgd: Ramira, Ordonus, AJfonftts del\l. Garfias, Or*

donio II. Frwla II. Jlfonfus de IV. Ramira de II. en III. Veremond II. en III.

JLaHa'o , en veele andere. Het was eindelyk onder Ferdinand den Kotholyke

tot een groot toppunt gekomen. America ondekt zynde, brogten 't Phi-

lippus en Karel de vyfde noch verder: de laater Pbilippen verlooren weder-

om hunne magt, en de roem van die Ryken tegen de Hollanders en an-

dere. Frankryk ziende door 800 millioenen , in die oorlogen verfpild , dat

Ryk uitgeput, heeft, byzonder van de laatfle Koning Karel, die vierjaaren

oud zynde, aan'tRykquam , zich meefter gemaakt. Don Jan tegen de

groot-en , en de Koninginne Moeder fluitende, Pater Mittard , Valenzu'éla^

en diergelyke , betaalden wel hunne (chennis , maar maakten 't Franfche

Hof te moediger: zaaijden zoo veel partyfchap in dat Ryk, tot ze einde-

lyk , 't lyf van den Koning vergiftigd hebbende , zoo wel als een deel

van zvne'Raaden , tegen de bezwoorene verdeeling, en weder bezwoo-

rene aiïrapping van dat Ryk, een famengefmeed Teftament doordringen,

en de maften van Franhyk in alle oorden meefter maaken, ja ganfch Eu-

rnpe dwingen , om haar veiligheid op te zitten. Ik mag u vragen niet na-

der beantwoorden maar myn Zufter zal door haar rol te fpeelen, alles te

recht brengen.

DE DOOD. Ik zwyg myne voornemens , en waarlchuw meelt met

de llag: hoewel de Franjeben zich vermeeten, my de zandlooper ontrukt,

en die in hunne handen te hebben : want zy verzekeren het fterven der

Voriten in bepaelde dagen. Om u echter iets te zeggen, hoor, enonthou.

Een Giulc TYGER overviel de onnofele DIEREN in hunne nejlen , holen

„ <soyden ; vermeerderde de fchrik alom door twee PANTHERDIEREN
,

ATERLINGEN van zynjoort; de eendeed hy ter rechter zyde onder zyn win-
PM

los: Ir; zie: zich in de uiterfte nood, byt tot zoenoffer de fflwcPANl ERDIE-
REN de kop af, werptze de geduchte MAGTE1N voor; en jliit de onzvecren,

mits dat men hem de nagels korte , en de tanden uitbreek : om daar na de DIE-

REN f» '/ gemeen te beveiligen.

DE INTRIGANT. Ik dank u Goddinnen, en verilaa uwe meening.

E Y N D E.
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GAAT ALTYD DWARS.

De Lakey, de Plug, en de Kinkel.

DE LAKE Y.

Ey de Babeyl

Hier zyn wy faamen v'ry,

Niemand zal on; loeren,

Of na de kryg vervoeren.

Een gedwongen Soldaat,

Brengt zelden baat.

DE PLUG. Wel , dat was een luchtige Iprong , en dat onder noch ai

wat gerinkel van fchyven ; ze byten malkander noch in uwe zak : hoc
droes komt ge aan geld?

DE LAKEY. Ja, vraag me dat nu, dat is tydig: Maar hola hey, fyn

man , zyn wy dicht by Bafel ?

DE KINKEL. Als ge die hoogte over zyt, legt het voor u.

DE PLUG. Wy zyn dan hier van de Franfcbe bodem ? ter goeder

uur : daar zou ik ook wel een kapriooltje op fhyden.

DE KINKEL. Hóe, zyn wy landsluy? 't lykt aan uw taal; ik ben
Walon van Artoys , en gy ?

DE PLUG. Ik van Duynkerken , en die borft van Antwerpen.

DE LAKEY. Daar mag een foapintje , of een rocquille op flaan : waar

is de naalte kroeg?

DE KINKEL. Daar in de Zwitfer ; goede wyn , en een heldere

Hqfpita. DE
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DE PLUG. Wel, hoe komt ge huysman toch hier; zoo ver van honk ?

DE KINKEL. Ik weet- niet, of 't hier al veilig genoeg is , ik wou,

dat ik zoo ver was , dat ik van geen Franfche hoorde reppen. Daar was

in ons gehugt, een Franfche braatfpit lekker, Karteljakgenoemd, een Gas-

kon , een gevleesde duyvel ; die had een party Jakhal/en van Vedermannet-

jes by zich , en bezette de kerk , terwyl onzen Pajiour dienit deed : met

dat wy daar uit quamen , was 't , kip ik hebje. Zy pakten man voor man
aan, en wy moeiten op een trom, even als die na de galg dobbelen , elke

reis met ons vieren looten , twe vry , twe voort : ik zag myne maats al

looten, en knevelen, en aanftonds met foldaaten achter aflyden. lkfprak

dan met de Meid van dien Karteljak : in drie woorden verftonden wy mal-

kander: zy vatten my aan; maar ik zeide, dat ik met de keukenmeid

van Monjr. verloofd was,. en haar moeft trouwen; ikontfprongdendans,

maar toen had ik ook geern de meid ontfprongen; 't was een zwarte tor-

rentoffel : maar ik was aan 't teefje vaft : Trouwen tegen dank , of Sol-

daat tegen dank: 't was een flechte keur: 's anderen daags zou de Priefter

ons koppelen : .zy- was te euvel in haar fchik, ik kreeg de zak vol geld,

nam middernacht affcheid , maar koos het haazepad , door bofTen, en

omwegen , en heb het by nagt voortgezet tot hier toe : vry van de Fran-

fche Mothuvf , en zonder fchade uit zulk een Iotery.

DE PLUG. Wel zoo .' wat bruftme den Boer , dat was een tour de

TValon , die proef hiel tegen een Gafcon ; maar dewyl wy alle drie fchier

een fortuyn loopen , moet ik zeggen , hoe ik ben gevaaren. Ik voer op

de kaap met Jan Bart : die zich zelf wel heeft doen kennen : myn geld

was tocht op tocht zoo gaauwop, als gewonnen; 't wierdzooby 'trkytje

gekreegen , by 't trommeltje verteerd. Ik verhuurde rhy by den jongen

Marquis de la Foutiëre, ten oorlog; men beloofde my zoo goed als Hoog-

bootsman plaats, en veertig gulden 's maands. Altyd beloften , en nim-

mer geld : wy raakten Straat waard in , maar nooit aan land; want wy
zouden , veertig vreemdelingen zynde , al te faamen verloopen hebben :

zoo moeft ik al fattentie hebben , mau gré, bon gré: wie om zyn pafpoit

vroeg, wierd met de rotting begroet , of met de nok van de ree ge-

dreigd. Wy raakten met Munfr. de Koetelogeon, na de IVefiindies: beloften

zat , maar daar bleef het by : wy zouden al het goud en zilver van de

Spaanfcbe Galioenen knappen ; Zuyker zou de ballaft weezen; Indigo en Con-

tenieiie de ftuwagie. Wy komen van de eene Haven in den andere, maar

4e Spanjaard's waaren de Fratifcbm te loos ; die maakten alle dagen nieu-

we
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\vc vonden, en eindelyk voor 'c flot, Niento de todos. Zy zullen de Gfll-

joenen, het zilver, en het goud bewaaren , en de kat uit de boom kyken,

en maaken', dat ieder eerlyk koopman het zyne krygt.

DE LAKEY. Och, dat hoop ik, waaragtig om de liefde van myn oude

Meelter , die Pagadoor is te Antwerpen , en geruïneerd zou weezen met

veele andere eerlyke luyden, als die vloot in de keers vloog want, Fran-

febe Convooyers , zyn de eerfte dieven , daar men voor vreezen moet.

DE PLUG. Ja dat heb ik , dan in de kajuyt , dan aan land wel ge-

hoord; had'er een kansjen op geweeft, ik weet wel., dat 'er orders van

den Franfche Koning in ons fchip waaren, om 't goud, en zilver te nee-

men, en in zyn kas te brengen, zonder aan iemand te zien, 't kofte wat

het kofte. Wy telden al de Pefus en Crufados ; maar hebben onze vingers

daar aan niet blaauw geteld : had ge dat vloeken gehoord , van al die

naakte zwaluwen , die zoo veel grandeur maaken op de fchepen , in de

lieden , en in de legers,- en die t'huys de honger gebakke en de dorft ge-

brouwen hebben.

DE LAKEY. AI evenwel bonne mine, mauvaisjeu: zy foppen malkaar;

de Financiers voeden hun Koning met rook , en hy zyne Officiers mee

wind: maar 't ftuyt nu by kans aan alle kanten: felderment, hoe zal men
nu de kop krouwen, nu dat goud van Peru achter blyft ! Myn Meelter

had al een reekening ontworpen van de millioenen onkoften aan de Spaan-

febe kroon verftrekt : van de Nederlanden alleen beliep die elf millioenen

ponden.

DE KINKEL. Wel , dat moeten de Nederlanders betaalen , met dat

nieu Franfcb geld , dat de Koning door wil dringen van papier , dan ipee-

Jen ze kamp op; papiere rekening tegen papiere geld.

DE PLUG. 't Was , of ge halfverhange , en verwanhoopte duyvels

zaagt , zoo ftonden die verdraayde minen van die hongerbrokken : en

hunne welkomft te Breft was geen duyt waard , by de Intendanten van de
Admiraliteit , en diergelyke keeldieven. Maar de koopluy hoorden ons

met geflooke vreiigd geern vertellen, hoe wy met de kous op 't hoofd 't

huys quamen. 't Scheep hoorde men niet, tot aan de Golf van Mexico
,

als, wanneer wy de zilvere vloot hebben, zyn wy de hcele waereld mee-
lter : dan zal men de Spanjoolcn anders handelen , de Servyfen van al de
Grandes plunderen, die Pagadoors 'm Neêrland plukken; dan de Hollanders

r

en Engel/c voor een dejeunetje, de Keyzer voor een dcfertje, de Paus voov
een goittctje, de rejl voor een apres foupetje inflingeren,

DE
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DE LAKEY. Aan die brokken zullenze niet (likken ; zy hebben de

mond al uit 't Ik gegaapt. Daar is Amfterdam alleen , ik denk, dat gy 'er

meë wel geweeit zyt ;
ik geloof waaragtig , dat in die Had alleen , zoo

veel geld is, als in heei Franbyk.

DE PLUG. Maar hoe komt dat ? daar is in de waereld geen beter

regeering; 't geloof, de beurs, elk zyn gedrag, is 'er vry , en alles vei-

lig : goed en kort regt , voor de vreemden zoo wel als voor de borgers

:

maklyk volk
,
geen moorden , vergif, noch andere fchelmftukken zyn 'er

bekend ; en hoe vreedfaam een volk zy ook zyn , by get , als ze getergd

worden, en aan de veeter moeten, dan mag hen de drommel itaan ; wac

een eendracht in hun Staar , wat een minlyk aanzien in de Overigheid

,

dat kan men niet uitbeelden. Ik hoop 'er noch myn huyd te waagen: 'c

geld is daar gereed.

DE LAKEY. En dan die Koning van Engeland ! ik had de eer hem
voor Namen te zien : minlyk , moedig over al by , zelf foldaat , 's nachts

te fchryven, daags te paard, alles met zyne eigen oogen zien: die zal nu

zelf ook wéér daar op los gaan, en ik meen voor dien Held, noch eens

in 't veld te gaan ; of dat ik iemand wilt meê te krygen , ik deed onder

den Prins Eugenius van Savoyen , eerft een tocht , om wat te leeren : die

heeft 'er zoo de fchrik in , dat wel acht Edelen, na die kant geordineerd,

uit het regiment van Artignan, te Antwerpen, zich weg pakten, en meer

andere zich ziek viensden, maar nu Vilkroy zelf uit zyn nefl gehaald is,

krygen zy niemand, als met diefleiders , en habfeheers daar heen gedwon-

gen in 't veld : maar daar moetenwe aanitonds wat meer van praatenj

hoe quamt gy uit den dienft ?

DE PLUG. Wel, al raar wierd dat geklaard; myn Kapitein mogtmy
byzonder wel zetten , om dat ik duyts verflond , de lingua Franca fprak

,

die in de zeehavens , in de Levant , en Ponent in 't gebruyk is , ook had

ik 't Franfcb tot myn wil. Hy bad my , dat ik met hem patientie wilde

hebben , en hem byblyven , hy zou my onderhouden , tot ik wéér in zee

ging : want van onze verdiende gagien na fVeflindiën , is fchier niet ge-

vallen : ik keurde 't goed quanfuys , zoo meende die fchurk my deur te

flryken , als de andere ; en ik wilt , dat hy evenwel drie maanden voor

ons had gekregen , en dat zyn goud beurs verzien was. Jk pakte hem
dan aan in de nagt , buyten Oiiimpercorentien , trok het mes , kreeg hem
de degen , en dwong hem dit goud beursjen af; daar na bond ik hem aan

een boom in 't veld, en ging deur.

DE
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DE KINKEL. Wel liet hy zich dit van u alleen doen ?

DE PLUG. 't Was een verrot ventjen, half opgegeeten van pokken,
en lempen, dat ik voor myne knyen breeken kon, als een talhoutie. Dac
hondaas , had ons fcheep zoo onmenfchelyk gebruyd , dat ik hem ge-

zwooren had , te betaalen. Voorts quam ik by een Paap , en door zyn
toedoen overweg.

DE LAKEY. Wek kameraad, na ik hoor, hebben wy alle drie geluk-

kige engelen tot geley. Maar wy fpraken van dwingen van Soldaaten:

myn broer was buyten Troyes in Champagne, met 17 geloten, meelt van
Carwy, en van die plaatsjes daar rondom; twe Archiers , en v$&Habfcheers
geleiden hen, van flad tot flad, nieuwe diefleiders, maar dezelve Hab-
fcheers , en een Luytenant : de Luytenant was van Kortryk ; die wou mede
deferteeren, en befpreekt met de geloote NeCrlanders , en IVaalen, de Ar-
chiers, en Habfcheers op 't lyf te vallen; zy fammelden zoo lang, dat het

onmoogelyk wierd in de flad te komen ,• hy brengt hen faamen in een af

gelegene kroeg, daar was by hen gekomen eenFourier met geld; zy pak-

ten ze by nagt aan, met kennis van de Waard, fleepen ze buyten, kno-

pen den Fnurier op , tuffen de twee Habfcheers , en flaken de A/chiers

dood , namen hun geld , en kleeren , verdeelden 't geld van den Fourier

onder malkanderen, en daar mede twee dagen door de boffen en bergen

tot Neuchaftcl , daar ze wel van malkander fchieden, en elk zyns weegs ging.

DE PLUG. Zoo zullen ze vaaren op de fcheepen, zoo 't opeenplok-
hairen gaat daar zult gy van hooren: fmalhans tot kok, fchraapweg tot

bottellier, haalin voor Kapitein, vloeken voor taal, flokflagen voor geld,

en het kielhaalen voor afrekening; zoo lufl niemand te dienen
,
geloof ik

wel : neen by get , dat gaat 'er anders toe by de Engel/en , en Hollanders

:

dat volk is zoo hegt , en wel gedaan , als welgevoed.

DE LAKEY. Wat zou daar tegen liaan? zy zyn wel gevoed, en wel

betaald : en word daar iemand geprefl , zoo lees ik in de gazettes , dac

een matroos tegen vier guinies in de maand beloopt , en dat ook dit

prompt aan zyn koft, engagie, behalven premiegeld , betaald word: zulke

Presmeejiers zouden ons alle drie hier wel gelyken.

DE KINKEL. Ja, ik ben wel altyd een boerenjongen geweeft, maar
zou zoo wel, als de belle, voor een kaerel fcheep komen ; men maakt
van zulke gallen wat men wil , maar kom ik 'er toe , zoo hoop ik myn
hair eens weer te haaien op die bloedzuygers., die boereplaagers , die

feilend-
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fchendhpndeti: Ik word dol , als ik herdenk , hoe die fchelmen , in de
verleden oorlog , myn oude Vader mishandelden.

DE PLUG. Wel zonder opfnyden, houd ik het daar voor, dat drie

vry willige borften wel negen gedwongen foldaaten waard zyn: Met onwil-

lige honden is t quaad baazen vangen. Ik las in een Franfche Reyitje deVos^

die wy binnen fcheeps boord hadden , een Fabeltje van een gcdwongefol-
daat.

Een Oude PERSIAANSE JAGT TYGER, had voorgeno-

men , de BEESTEN in de weiden rondom te ver/linden. Hy
Jluyt een verbond met twee WOLVEN

; faamen vangen ze op ,

eenige HUYS, JAGT, en WAGT HONDEN, die leidenzt

gekoppeld aan een : de TYGER voor, en de WOLVEN ach-

ter , zy bejlooken hier en daar de koyen ; de dorpen kleppen op

ketels , de boeren komen uit met hunne HONDEN , V gevegt

gaat aan , de gekoppelde HONDEN worden van de WOL-
VEN los gemaakt : maar zy waaren zoo draa niet los , of een.

deel viel den TYGER, een deel de WOLVEN aan; en zoo

wierden de dwingeland , en zyne HABSCHEERS verworgd,

en verjlonden: 't waaren zyne eigeHONDEN die hem beeten.

DE LAKEY. Net zoo .' kameraad , die Fabel is goed : Maar nu laat

zynde, moeten we voort: ik zal u 't avond myn rol afieezen.

E Y N D E.
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CREEMONEESCHE
VREEUGDEVUUR.
De Sappetausvaarder , deOrenbaar, enHannekenuyt.

DE ORENBAAR.
El Kees, in wat gat hebt ge gefteeken , dat ik u in zoo veele

jaaren niet gezien heb? ik meende, dat ge al lang in de Spaan-

fcbe Zee dobberde.

• DE SAPPETAUSVAARDER. Onkruyd vergaat niet. Maar

gy , van waar komt gy hier verzeild ? wie drommel zou u op liefkens bock

zoeken? trouwens, 't is net de plaats van ouds , daar gy t'huys hoort i

gy waart van uw jonkheid af een wilde Kappelaan , en eeuwig onder de

JJcbtekooyen verward.

DE ORENBAAR. Ja , die Kalfs klaauwen zyn afgeftooten. Immers is 't

waar , dat bergen , en daalen malkander niet ontmoeten , maar menfchen al.

DE SAPPETAU. Uylskuykenl bergen endalen ontmoeten malkander

altyd, en zyn wilTe buuren, de eene ziet men nooit zonder den andere
;

maar zyt gy altyd aan land gebleeven ?

DE ORENBAAR. Dat moeil waar blyven ; ik heb geen ftryd op 't

raazende water : ik zie niet gaerne zout water , als in myn moers visketel.

DE SAPPETAU. Daarom zyt gy noch te wyzer , noch te beter;

maar uw vaar, en beftevaar, waaren ook al zulke jangatten. Neen by-

get , de mynen dorften 'er op uyt fnuyven. Myn overgrootvaar deed de

eerfte tocht, voor de Oojlindifcbe Compagnie, in 't jaar 1602. toen die eerft

opgeregt wierd ,• dat is nu net honderd jaaren geleden, 't Was een p!ai-

zier, den ouwe Bol te hooren vertellen van zyn jonkheid, hy voer voor

Hooplooper uyt : wat heeft hy op de eerfte vloot al gehardebold met de

ftormen, de Wilden, de Spekken, en de Indiaanen ? Maar daar is geen volk

in de waereld, die dat lullen zou zoo veel honger, en kommer, zooveel

ge .
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gevaar, en over al 't Ipits afbyten; hy bleeftover op de eerke reduyt , op
Jaccatra , daar nu dat hemelfche Batavia is. De Javaanen ilormden by duy-
zenden daar op; de Mataram was 'er zelfs voor; kruyt, en alles was ver-
fchooten , zy moeiten met pannen

, ja met hunne eige drek zich befcher-

men , ze hielden 't evenwel uit , zoo dat ze de Javaanen deeden fchreeu-

wen, OrangOUanda, backeky fammatey , die Hollandje honden vechten metdrek
DE ORENBAAR. Tot zulk een; prys Haat my de nieusgierigheid

niet aan : ik hou 't vafte land onder de voeten ,• den een dryft zyn lult

rer zee, en den andere te land; maar is 't niet meer als honderd jaaren,

dat die Compagnie begonnen heeft ? hoe kan dat weezen ? ik heb van de
Franfen wel gehoord , dat zy daar meer magt hebben , als hier de Ko-
ning van Frankryk. Ho Fiekbard.

HANNEKENUYT. Ho. Los in 't hol: hoe komt het volk by de luy?

vind ik u hier? wel wat kleurtge karmozyn: en evenwel een nperken op de
hand? wel , zoo lang u zulke roozen op de hand waffchen,- zoo zal u \
geld in de beurs niet fchimmelen.

DE ORENBAAR. Ja wel , ik hou veel van een praatjen; en zie,

daar is een man der mannen ; die 't niet fcheelen zou , of hy voorde ring

van de hel voer , als "er maar wat te befchaaren was. Hy heeft Ooft en
Wejlindien op zyn duym.
HANNEKENUYT. Dan zyt gy veeg , indien dat de Franjehen hoo-

ren ; want hunne Koning , had Ooji en (Fejlindiën zelfs gaarn op zyn duym

:

en knapt hy de IVeJlindiins , zoo krygt hy de Oojlindiens wel op de koop toe.

DE SAPPETAU. Daar is , hoor ik, al een fchot voorgefchooten

;

de Fransjes zullen daar zoo wel vaaren , als in Itaüen. Maar van Oojlin.

dien, daar zyn zy onbequaam toe, ja al had 'er de Compagnie geen tiende

deel van de magt, (die ze God dank heeft, en wel houden zal) zoo zou-

den zy daar niet banken. Ziet men dat geruygte wel ergens keep houden?

ze komen kruypende, praehchende, beloovende, en vleijende in; maar
zoo draa zetten zegeen voet, ofze liegen, bedriegen, dwingelanden, ruk-

ken, en plukken al wat hen voorkomt; verders zyn ze duyvels meefters.

HANNEKENUYT. Spreek zoo bout niet : zy zullen u leeren, wat

een hark is-.

DE SAPPETAU. VanOoJïindiên, praat ik, en wilt ge luyfteren, zoo
za! ik u vertellen , hoe zy daar gevaaren , zym Dat weet ik.

Zy hadden alveel tochten -ove'rffcuur gedaan , onder verfebeide Wind-

l-j -ten ; 't dkens hoorden wy in Indien ,
(want ik ht'o'er negen tochten

ge-



gedaan, ) uyt Patria, dat 'er weer een nieuwe Franfche vloot qtiam; maar
't elkens liep het ook op een windey uyt. Doch op 't lap ft, zouden ze

de Otter villen. La Haye , zou met een lieer , die de Compagnie gediend
had , en in Japan 't zoo wat verfomfeid had , met derthien fchepen ko--

men. Met die vloot, gepropt vol volk, en geld, zou men al de Kuiten
aandoen, de Inboorlinge aan zyn fnoer, tegen de Hollanders, op de been
krygen. Zy verliezen onder wegen drie fchepen ; worden aan St. Thome
wel ontfangen ; de Koningen vallen hen toe , en de Hollanders op 't lyf;

dit begin wierd uitgetrompet , en al onze Forten en Logies gedreigd : maar
hoor de verdoemelyke ontrouw van die fchelmen aan hunne weldoenders

't was hen niet genoeg, de havens, pakhuyzen, tafels, en herten, van
de Zwarten te genieten; zy veinfen veele zieken op de vloot te hebben;
ze verzoeken die aan land te moogen brengen , de Mooren zyn bereid , en
willig; zy zenden drie honderd, quanswys zieken, getorit onder de ar-

men, van zes honderd, allen onder de kleeren gewapend: ze brengen die

gemaakte zieken voor 't Hof op de Markt , daar hen de Koning , en dat
volk op 't minlyklte ontfingen : Maar de Franjehen ( want flimmer naam
kan ik niet bedenken) trekken hunne piftoolen , en deegens uyt, fchieten,

en fteeken op die ongelukkige weérlooze menfehen , begaan daar onder
een grouwelyke moord , en maaken door zulk onnozel bloed zich meefter
van de plaats : maar door zulk een verfoeijelyk fchelmftuk

, ging 'er zulk

een gekryt op door alle de omleggende landen , dat ze van alle kanten
toevloogen , met de onze de verbonden vernieuden , en hen 't gat uit

hielpen. Van die gantfche vloot, bleef 't laatfte (chip omtrent voor Lijfe^

Ion: weg waaren de IVindbuykn , de fchepen , de kollen, en de hoop:
en de overwinft beftond alleen in de verdoemd ykfte geheugenis van de
Franfche fchelmftuk ken.

DE ORENBAAR. Ja, ja, 't zal'er nu zoo niet gaan : ik zie wel, dat
het den Koning van Frankryk alles voorwind gaat: ik heb ook wel Iran-

fchen ryk uit Indien zien komen; al kan ik tegen u niet op met vertellen.

DE SAPPETAU. Wel , zyn 'er ryk geworden ; die zullen van de Roo-
vers van Milloray aan Madagafcar geweeft zyn, of nu van die Guvten

,

die in óePerfifcbe Golf geroofd hebben op de ïndoflanfe fchepen : van zulke,

dieveryen is 't Franfche Hof opruyer , en befchermer geweeft ; de beuil

was niet alleen groot, maar de kneep gevaarlyker, om dat zy daar door
hoopten , de Hollandfe , en Engel/e Logies te floppen.

DE ORENBAAR. Wel
, gy zyt wel vinnig, pas evenwel <p- 't ia

een Koning boven alle Koningen, en 't loopt met hem al voor wind. Ih
heeft



(O
heeft onze Neêderlanden , heel Spanjen, Napels, Sicilië: Wat? ik dwaal in

't optellen ; de goude, en zilvere mynen; vlooten genoeg tegen deheele

waereld, over al victorie; Keur Keulen geeft hem alle zyne lieden, Luyk,

en al wat daar aanhoort: Savoyen , al den preutel is in zyn geweld : en
zyne vyanden moogen wat knorren en morren , wat raazen en blaazen

,

maar laatze wat dreigen , ze moeten doch zwygen.

HANNEK.ENUYT. Ik ben zoo wel een Antwerpenaar als gy; maar

*t is zulk een zaak niet. De Franjehen ! Franfchen \ wel wat drommel ! zyn

die zulke helden ! dat weeten wy immers beter, 't Is nu een jaar gelee-

den , toen waaren ze met duyzenden in Antwerpen in gevoerd : uit al' de

flechte llraaten , by de Leepeljlraat , aan 't Kajleels plein , en de vellen,

daar boende onze Overigheid, het canaalje van leegloopers, en bedelaars

weg , om de Franfchen te rnquartieren : noch haddenze niet ruymte ge-

noeg : zy pakten dan , een duyzend , en meer, in 't Oojlerhuys; daar

kookten ze , en hielden 'er huys als beeften. Onder was het vol hooy

,

en haver gepakt ; 't vuur raakten door de zolderingen in 't ltroo , zoo

dat 'er brand quam : daar kon men zien, welke helden die wurmen waren:

de doodfehrik had hen bevangen ; wy quamen , van de bekenbaven en bruu-

wersvliet aanzetten met brandlpuyten- zy meende, dat 'er een lauwyt was

,

dat de Borgers het op hen gemunt hadden, endatdiebrandfpuytenvuur,

in plaats van water , zouden geeven : ze vielen by honderden op de

knyen; baden pardon, quartier, en lyfsgenaade, riepen, dat zy daar op
Konings ordre, en tegen hun dank hadden moeten komen.*

DE ORENBAAR. Praatjens , de Franfchen zyn zoo laf niet ? 't zyn

geen cotjons; ba, neen zy.

HANNEKENUYT. Ja, zoo poltruns, dat men ze noch door Burgers,

noch hunne Officiers kon geruft ftellen : by honderden waaren onder 't

hooy gekroopen.

DE ORENBAAR. Broekienaf wil meê praatén : zy wiften , dat uwe
Burgers de klem quyt waaren : Marquis Caraccna had hen al getemd ; zy

waaren die baazen niet , die zy pleegen te weezen : toen zy die Franfche

furie doorftonden , en de Cavaliers van Duc d'Alencon , over de muuren

deden te barften fpringen. 't Is 'er nu al 't onderfte boven; hunne Gil-

den zyn op nieuwjaar ook achter gebleeven; de pagtvryheid vandepape*

gaay , Koningen , al uit ; en 't word noch flimmer alle dagen ; en zy ach-

ten uwe Regeering voor Octaaf Zotten , en IS!egenmannekens. Maar met
onze Vioamingen is 't heel anders , wy achten hen hoog, en zy ons meé:

wy zullen die Hollanderkcns laamen wel wat leeren : want de Duytfen zyn

onze
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braaf geklopt in Cremona. Daar over brandt men nu over al victorie , in

weinig dagen zullen ze wel andere viftorien hebben.

DE SAPPETAU. Dat hoop ik , dat ze diergelyke meer zullen kry-

gen , dan moeten ze haaft haas op fpeelen.

HANNEKENUYT. Maar de F/aamengen achten ! wel , waar zou hen
dat zitten , dat ze meer foldaaten , als wy zyn in muytenmaaken ? ja dat

pleegen ze grondig te verftaan. Gy Stroppedraagers , en Kaasvifjers van

Gent , en Brugge boven al ; maar 't ftaat 'er nu zoo breed niet , als in de

tyd van d'Artenvillc, als zoo eenfehoefter , ivever , oïpeltfer, zig zetten aan

't hoofd van 20000 muytmaakers, en floegen, en belegerden, wat hen
Voor quam

;
ja men vond 'er zulke dolle baancn , die de Godloosheid had-

den, van hunne eigen Hartogin te plukken, haar eerfte Raadsheer , van
Imbrecourt , en haar Secretaris , in haar aanzien , op 't fchavot de koppen
af te fmyten, maar die Kaproenen is het wel de nagels uitgezwooren , zulk

een euvel daad, zulk een fchennis, en bloedflorting uit te voeren.

DE ORENBAAR. Dat is zoo lang geleeden , dat het al leugen ge-

worden is. Maar 't is evenwel waar, dat de Franfchen een ftrvtbaare,

gaauwe, en trouwe natie is, en de Spangiaarden flout en braaf , 'die nie-

mand ontzien .' maar die natiën hebben veribmd, en achten onze natie voor

de aldergaauwlte , en dapperile, die 'er in de waereld is, en dat is ze ook.

HANNEKENUYT. Zyt gy Vlaamingen zulke gaauwers , zoo moet
ge by ons om geen attejiatie komen; onze ouden text is; een Flaaming,

hoe jonger, boe botter, boe ouder , hoe zotter.

DE ORENBAAR. Spyt al de Neerlanders, wy hebben de naam al-

leen , Flamans zyn door de heele waereld bekend; en nevens ons de
Spangiaarden, en Franfchen; daar heeft de rcfi geen hant water bv.

DE SAPPETAU. Rechje Orcnbaar ! laat ik u daar op vertellen een

Fabel uit Paap Jans Land, maar ze is wat lang, we moogen eerll wel ons

kriekebier aanfpreeken , wat dunkt u mannen ?

HANNEKENUYT. Neen, gaa maar toe.

DE SAPPETAU. Als de Hollanders, en Zeeuwen, eerfl, voor dat de

Compagnie ingefteld was , waagden naar Indiër, te vaaren , wierd eenfregat

,

en een Pinas , aangetaft van een Spaarfche Kraak , een Portugees fchip , en

een Franfche Lorrendraaijer. 't Gevegt was onder de Kaap Babdel, aan 't

Rooy Meyr. Ze wierden dicht afgefmeerd , en de Lorrendraaijers gecmerd :

de vyanden, en de onze, quamen faamen aan land ; zy zoo gehaven als ze

waaren, maakten evenwel boeha van hunne dapperheid; de een mee op

van den ander , dat het de Jbyffincn verveelde , zoo was 'er een van dat

volk.
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volk, die een Calif was, voor de Negus, of de Kyzer, van Paap Jans

Land, die zeide tegen Gifman de Moncado de fabel die ik zal vernaaien.

HANNEKENUYT. Wel nu, lullig valt 'er aan, ik verlang 'er na.

DE SAPPETAU.
De Eezels , de Bokken , en de Haazen , klaagden malkander hunne nood; de

Eezels zeiden, dat zy van oude Wyzen gepreezen -luierden, en gewoon waaren,

hoe groover zy waaren , hoe vetter prebenden te krygen , en by 't Vrouwen
timmer trots de fynfte Saletreekeltjes wellekom te weezen. Dat zy nu zoo ver-

vallen waaren, dat men hen voor de onbefchofjie , lompjle, en mottig/te Bee-

Jlen hield. De Bokken beklaagden zich, dat zy in hunne jeugd over al welkom

naaren , maar nu voor Guardiaanen aan de kudden moejten dienen , en voor

Jlmkende Babokken verjïooten wierden in den oude dag, daar zy nochtans ,

trots de TVyfte Philofophen , baarden droegen , en in den Zodiak zelf , om

hunne hoedanigheden geplaatjl waaren. De Haazen , datze van Menfchen

,

honden, en andere Dieren ,
ja de Roofvloogels geknapt wierden, daar ze doch

niemand vcrongelykten. 't Quam'er op uit, dat men wat uitvinden ?noeft, om

die elendige (iaat te verbeteren ; want dat het hen niet ftond te dulden , dat de

Menfchen iemand verachten , die voor 't vuyljle zeiden , 't is een Eezel , een

Babok> of een Haas: ze Jluyten een verbond, omfaamen alles daar hy op te

zetten , 07/1 hunne ftaat te verbeteren.

De Eezel deed een Leeuwen buyd aan, de Bok een Buffels huyd, daar wel

twee Bokken in konden kruypen , en de Haas nam een Katte vel; ze mar-

cheeren 't wout in , de Eezel , en Bok mengelden hun mufikaal gcluyd onder

een, zoo dat ze in veel Beelten de fchrik kreegen ; de Vollen zouden deze mon-

iters recognofceeren ;
jlrak zagenze door de Leeuwelokken , de lange Eezels

Ooren en by de Buffels Kop, de Boks Hoornen, enden Haas kon ook zoo

weinig zxn vèrfaagde fchrik , als zyne Lepels verbergen.

Reintje de Vos quant te rug, voorkondfehap brengende, dat deze gedrochten

niet waaren a's een Eezel, een Bok, en fen Haas, die eikvan malkanders moed

en hart over al boogden; met viel'er een Leeuw op den Eezel , een Oeros op de

Bok en deed Inm de kaprioolen in de lugt donzen, zoo dat'er al't binnenwerk

uit tlmmehk, en de Haas nas met eenKhzuw van de Kat vermeeflerd. Daar

laeen de opfnyders van malkander verfcheurd. Had 'er maar een van allen over

gcbleeven , die zm , als nu de Fransjes , noch wel vifl»rie geroepen hebben.

HANNEKENUYT. Dank heb , Maait : dat is 'er een , die raak is.

Onze Vlaammg mag die in zyn mouw fteeken.

DE OREXBAAR. Ou, ba, wel wat fiert hetmay; Gocndag Juldcr.

E Y N D E.
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DESPAANSCHE
C ARRAVAAN-

De Douegna, de Donzella, en de Kropper.

D E DO UEGNA.
<££Onzel!a Maricottina, uw pafpoort, en het uwe, Savoyard, zyn

r

gefchreeven , ik kan u niet langer door myn aanzien dekken

,

het Opperhoofd Algouazil , zal deze week fcherpe huys zoe-

king doen ; daar is by 't Hof vafl gefield alle vreemde per-

foonen aan te honden , en te beletten , dat 'er niemand in deze Koning-

lyke Carravaan, blyve , als Spaanfche , of'Gefpanjo'izeerde Franfchen : 't wan-

trouwen , is onze natie, om haar wysheid eigen , en daar hunne Maje-

fteiten na toe willen, heeft men meer als Argiis oogen, en /tamw toet (teen

van doen. Daarom pakt uwe Valiezen; en maakt u in ftilte weg.

DE DONZELLA. Signnra ! is van onze trouwhertigheid uwe Grai*

deza niet verzekerd ? wy zyn landsluyden van haare Majefleit.

DE KROPPER. En waar heen zal ik het hoofd keeren ? ik heb my
alle myne goederen in Savoyen quyt , en tot geld gemaakt , dat geld aan

Equipagie gelegd , niet twyfelende , of myn fortüyn was gemaakt , als ik

de eer behaalde , van de Koningin by te moogen blyven op haar tocht.

Myne Neeven vaaren beter by haare Majelleks Zuflers , de I^irtogin

van Borgondien.

DE DOUEGNA. Gy moed zelfniet gcbleeven hebben; en weet, dat

ik u beyde alleen heb konnen fluyken , als alle de Joffers voort moeden.

DE DONZELLA. 't Was wel een onvenvagte donderflag in onze

ooren , als wy te Figuera , dien Marqides de Bruglio , hoorden , den ban

tegen onze Hofïtoet uytfpreeken zonder compliment, zonder affcheid,

zonder geld, ja zonder de Koningin te fpreeken; met opgetrokkene wink-

braauwen, ftrenge oogen, en opgezet te borfl, Vaja con dios, Todosquan-

tos. De Koningin wierd van ons weg gerukt , haare Majeftek weende
met
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.met overüroomende traanen : ons misbaar, klaagen, bidden, enfehreijen,

was , niet als voedzel voor de opgeblaazene Spagnoletten , en moetwïllige

Fransjens. Och ! wat is dat lieve Engeltje al reeds overgekomen , en wat
Itaat haar noch al hazard te wachten

!

DE DOUEGNA. De Koningin kan niet klaagen ; men heeft haat

half Franfch, half Spaanfch behandeld: was zy in Madrid gekomen , daar

zou haar ons doen een vailenavonds klugt gefcheenen hebben. Gy weet
Maricottina , dat ik u veel vertroud , en vry gefprooken heb ; my fmaaken

onze zeeden zelf niet. Myn Meny , Signora Molina , had my in myn
jeugd , met de overleede Franfcbc Koningin , van 't Eiland der Conferentie

aan 't Franfche Hof vervoerd , daar ik een Paradys voor de Vrouwen
vond; onze Mans zyn banger voor hoornen, als voor de dood, alzynze

de ftoutfle foldaaten gantfeh niet , en om die bangheid fluytenze ons :

maar ons verliefd verftand , maakt 'er confeientie werk af van hen te bedrie-

gen , en wyl ze meenen , dat al de Mans hoorens draagen , zoo maaken
wy , dat zy ze krygen.

DE DONZELLA. Wel wat zou men dan te Madrid, met haar uit-

gevoerd hebben ?

DE DOUEGNA. Een Koninklyke Spaanfche Bruyd , werd ten eerfte

van den groote Hofmeefter, aan de Douegna Major, overgeleverd, deze

voert haar in de fomberfte vertrekken van 't Hof, in Qiiartd Revel ; daar

komen twe gezwoorer HofVroedwyven, en vier vermufte Doktoren, elk

met drie vier brillen op de neus ; de Vroedmoérs gaan met de Douegna

Major in eenSel , daar werd ze van die mothuyven geknoffeld ; en on-

dertalt zynde, by de Douegna alleen gelaaten, terwyl de Vroedwyven aan

de Doktoren verflag doen van heure ontdekkmg.

DE KROPPER En de Koning r heeft die zoo veel Graviteit , en ge-

duld , dat hy 'er zelf niet by komt ?

DE\)OUEGNA. Zy word door eenige donkere kamers tot zyn bed-

kamer ingebragt, maar men luyflert, en rluyiiert twe uren lang van oor

tot oor, wegens de geheimen, die zy ontdekt hebben ,. tot dat ook.de
Koning eindelyk dit alles in 't oor geluyfterd word.

DE DONZELLA. En de arme Koningin, waar blyft die dan? en
in wiens handen?
DE DOUEGNA. By oude Oueezeh, Doucgnaas ,. Yroómoêrs, enz*

Maar dit gedaan zynde, blyft ze in het naalte vertrek tot dat haar een

oude Mcor afhaalt, en vliegt als een duyvel hollende weg, met dat zy in

de.
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de Konings kamer is. Het overig is op zyn Spaanfcb, Italiaan/eb, of

Franfch, dat raakt ons niet.

DE KROPPER. Uwe Hoogheid vertelt my zoo vreemde wyzen van

Spangkn , dat ik noch voor de Koningin febrik , als zy al met geluk de

eerfte krygs lallen eindigt.

DE DOUEGNA. Maar 's andere daags komen die Doktoren, en Vroed-

vrouwen, ingeleid van den Groot Stalmeefler, en den Camerara Major,

in de bedkamer , onderzoeken onbefchaamdelyk de onbetaamelykfte ge-

heimen. Daar meê werd 'er een Grande, Alferos van 't Roo vaandel : trom-

mels, trompetten, fnaarenfpel, klokkengëluy
,
ja 't gedonder van 't ge-

fchut hoort men , op de Koninklyke overwinning , met vier fchreeuwle-

lyken van Doktoren, dat het Hof, en de Stad doorklinkt.

Fiergen la tenemos.

En over dat fuhjeiï , als of men twyfelde , aan de eer van zulke jonge

Voritinnen , ontfangt zy de gelukwtnfchingen der Grooten , zoo Vrou-

wen , als Mannen.
DE DONZELLA. Wel wat al grillen , om zulk een gril van inbeel-

ding! 't is evenwel geen zaak, als ze daar mede zich zelve, en eenigzins

het Ryk mag regeeren.

DE DOUEGNA. Geen ding minder; de Koningin mag noch meer,

noch minder groote Vrouwen hebben , als daar toe prefys op alle dagen

,

en tyden gereguleerd is. De Duytfcbe , en de Franfche Koninginnen zyn

dikmaals van de laftige omgang , en nauw gedwongene manieren , uit on-

genoegen geftorven.

DE KROPPER. Maar Mevrouw , wy moeten ons zoo naauw wachten

,

dat wy minder hier van den Koning, en zyn gedrag hooren al onze vrien-

den in Savoyen: kan dat nu zoo lukken met de Spaanfehe onder de Franfcbcn?

DE DONZELLA. Als de katten met de honden in een keuken. Onze
klceding, manieren, fpreeken, gaan, ja gantfche natuur is tegenftrydig.

Maar had gy de Koningin gezien , wanneer men haar op zyn Spaanfcb

kleede; het hair wierd met honderd itxenglokskens , uitgekemd, en op-

getooid met duyzend goude , en zilvere loovertjens , de fcheelen van 't

hair wierden gefcheiden, en de eene over de linker zyde van 't voorhoofd

necrgeplakt ; de borfi , de fchouders , de boezem , het klokjen van de

hals met rnfette gefineerd, de borfi. toe gebolwerkt , de rug bloot gemaakt:

de mouwen hingen als deze de rokken : zy keek treurig, en ftil rondom,

©f ze niemand vernam, aan wien zy haare nood kon klaagen : maar zy

fchreeuw.
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fchrecuwdc luydskcels, als ze voor de Ipiegel quam, en begon te fchreï-

jen , dat men haar in de traanen zou ge wallenen hebben : zy floeg de
handen voor haare oogen, en wilde zich zelven niet zien.

DE KROPPER. Jonkheid : haare Majefteit moeft behaagen daar in

geveinsd hebben, en dat aanzien, of ze eomedie ipeelen zou.

DE DOUEGNA. Ja de Koning is even openhartig. Een oud Frans-

man , . had met den koning op de Slutberg geweeft , daar veel Spangiaards

dood bleeven, in die tyd , dat Don Jan Barcelona , weer uit de handen
wrong van den verrader Don Jofef de Marguivit de Ribeira , toen noem-
den de Franjehen dien berg , tot ichimp der Spangiaarden , Ie cimetiere des

Juifs; dit kittelde den Koning, die liet zich daagsdaaraan met veel Gran-

des daar weder op brengen , en zeide , daar met vermaak dezelve naam

,

dat dit was het kerkhof der Jooden ; zulks belgde alle de Spaanfcbe tot in

de ziel : in 't fpreeken van Napels , was 'er een Spaanfch Heer , die op
haalde den oorfprong van alle die oorlogen in dat Ryk, en zeide, dat die

voort waaren gefprooten uit Arragon, tegen Anjou: de Koning fchoot'er

op uit, dan zullen 't nu de Angerins ahyd winnen; dit flak wéér de onzen in de
krop, maar een was zoofyn, dat hy 't wel draaide , zeggende, deArrago-

nefen mede; want uwe Majejleit is Hartog van Anjou, en Koning van Arragon

DE DONZELLA. Maar hoe paft hem de Galila.

DE DOUEGNA. Of hy gewurgd wierd ,• .gelyk de Koningin , de
Steltc hippers. Zy was

,
gelyk ik van u gehoord heb , zindelyk op haare

fchoenen, kouzebanden enz. ze was helder, fris, en rap te voet, nu is

haar op desKonings ongenade aangezegd, dat zy nooit haare voeten mag
laaten zien , dat zulks hoeren werk is.

DE KROPPER. Welk een dolle deftigheid ! maar fpreeken de Span.

giaards niet fchertzende van die vreemde manieren , en Franje moedwil ?

DE DOUEGNA. De daaden van verlcheide Koningen van Spangie

waaren gefchilderd in 't Slot , van Julio Romano, Spagnolet Rubbens , en
andere braave geeften; daar heeft men al de neerlagen der Franfcben , uit-

genomen, die van St. Qüintyri, en Pavie uit het Efcuriaal , en den derden
dag van 's Konings aankomft alhier, de flag tegen Barberoujfe, den Zee-
roover , die op ordre van Solyman , volgens 't geflootene verbond met
FranaAs de Eer/ie hem met zyn vloot te hulp quam in Provenee.

DE KROPPER. Wel laat men daar nu in de plaats fchilderen de
tiEhrrie in Cremone, en de expeditie op uwe zilvere vloot.

DK DOUEGNA. Cailla la Boca. Dat zou na de mutfard ruyken:

maar wat meenen nu de Italiaanen van deze. optocht ? Schrikkenze niet

voor
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voor de Spaanfcbe Monarchy? en denken ze niet, dat alles onder ons zal

buygen, nu Vrankryk aan onze zyde is?

DE KROPPER. Mevrouw ! . . .

.

DE DOUEGNA. Ja Mevrouw, ik zie wel , dat ge het tegendeel wilt

zeggen : ik heb u vryheid by my gegeeven , fpreek u, hart regt uit.

DE KROPPER. Zy zeggen dan cerftvan deKoninklykePerfoon, dat

in hem veel oude Mans zedigheid in 't lyf
,
jong vuur in 't hoofd , en veel

hoedanigheden van zyn gepretendeerde Grootvader zyn, die de Manszaa-
ken , bever van andere liet doen , als zelf waar nam.

DE DOUEGNA. Onze Schertzers zeiden, om dat de koorts, pokjens,

en andere giften de eerite vruchten van zyne trouw waaren , dat de Monarchy

wederom fcheen te vervallen aan een Hendrik delV. Zoon vanjan de II van.

Kafiilien , die Bertrand Curoa maakte tot Graave van Lede/ma , om dat hy by de
Koningin zou flaapen : óaaxjoanna van quam, die van de Grooten uit het

ryk gedreeven, en voor welke Alfonfus , Hendriks broeder gekooren wierd.

DE DONZELLA. Die Koningin verloor daar niet by, want vanhaar
eer kan men niet Ipreken, wyl zy naderhand noch een balbaard overwon.
DE KROPPER. Zy gelooven in Duytfland, en in Italien, dat deze

bullebak van de Monarchy in een Franfche hand te zien , net is 't geen men
moet uitvinden in deze tyd , om Vrankryk te floopen. Als Boccalin , de
Spaanfcbe, en Franfche Koningen hunne magten deed weegen, zoo woeg
ten eerfte Spangie alleen, fchier zoo veel , dathettegen^ran^n'i'in'thuysje

ftond : de hoop van over te haaien was daarom groot by Spangie : die

fmeet in de zelve fchaal , Milaanen, Napels, Sicilië, Sardinië, Majorca t

Minorca, enz. maar hoe meer in de fchaal wierd gefmeeten , hoe lichter

dat zyn zyde wierd, zoo dat hy de Indiens niet dorll waagen, uit vrees,

van dat de fchaal 't een met het ander , overhoop zou tegen de grond ge-

worpen hebben. Nu heeft de heerfchzugt van de Franfche Koning al dien

laft op zig gelaaden : hy moet van den Rhyn, en Schelde, tot aan de colommen

van Hercules alles befchermen : en tegen wie ? tegen de groodte , en
magtigfte volkeren , de Ditytfcben , Engelfcbe , en Hollanders, en by die ftiar.

het overig van onze waereld. Zoo Porto Carrero, zoodaanig heeft gedagt,

dan is hy Maitre Paffefin , zoo niet , hy zal 'c wel denken ; bewaarende de-

Spaanfcbe fchatten , en inwoonders , zoodaanig dat het Franfche geweld in

hunne Ryken niet overmeeftere de fterktens , noch verfpille hunne gel-

den, en alzoo moet Spangie , zich laf, en arm veinzende frankrykte mag-
tig werden. Deze Koning moet, met, of tegen Fi avfche wil een Spaanfcbe

vyg hebben , deze Koningin Weduwe werden , en den Aartshartog Karel

tr.ou-
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trouwen , en zoo bezorgd werden , dat Spangïe eindelyk adem fchept

,

Saveyen op zyne eige beenen ltaat , en de andere Voriïen van Europt

valte, en veilige vrede hebben.

.DE DOUEGNA. 't Is te fyn gedagt voor Duytfcben, maar 't zy zoo.

De Koningin ( tot u geruitheid ) zal in Spangie blyven , maar de Koning

moet weg, Groote Papaas wil, en zyn noodlot eyflchen hem; daar wor-

den ongemeene toeruihngen gemaakt.

DE KROPPER. Ja, tot een Carravaan, maar geen veldtogt. Voorlee-

de jaar gebeurde iets buyten Civita Vtchia , 't geen my op deze Carravaan

't naall dank te flaan; ik verwagt daar van ook dezelve gevolgen. Een

Spaanfch Edelman , van Mcndoca , was van voorneemen, naAfope/rtegaan,

om zig daar in de krygshandel te oeffenen : hy had een Guappo uyt Va-

iencïa tot muyldry ver , een opfnyder zonder weérgade , die bad , en

wenfclue dag en nagt inden oorlog te zyn, hy zoumaaken, datdeduyvel

en dood zelf hem vreesden Mcndoca ftiert hem met zyn krygs toerufting

voor af • die beltond , in een ililletje , zoo als de Spaanfcbe ruyters te

paerd gebruyken, een fchaakberd , om de chicanes van terrain, de nieu-

we tacïica, en andere oorlogs kunlten op te leeren; eenfpada van 6 voet,

een pook , een Cbocolaaipot , een fnuyftabakdoos , een Pourtrait van zyn

Hoer een luyt, en guitarre , een glaze vies met doekes, tabak, en py-

pen- een maliekolder , en nachthuyf, een verraaders ftaale boogjen , en

noch meer zulke vodderijen ; de muyldryver, baayvanger in 't mothuys,

tydt op reis, een hoertjen op de muyl, en hy te voet by de Ezel: langs

ftrand, ziet hy een fchilpad , een flek, en een kreeft ; voor deze wan-

fchepzelcjes had hy genegendheid , om hunne langzaame Spaanfcbe deftig-

heid; hy gaat al fnorkende, met die drie reisgezellen, en zyn Courtifaane

voort- maar in 't belle van zyn pochchen ziet hy onverwagt, een Curaf-

fier van zyn Heiligheid lyfswagt , van 't hoofd tot de voeten in 't blanke

harnas, op een ltoute hengit, die fchuymbekkende al hinnikte vol over-

moed. De muyl vat fchrik , fmyt de hoer van boven neder; den eezel

ftiayt 'fyn lalt af, de fchilpad , en flek kruypen elk in hunne fchelp, en de

kreeft 'in een kinkhoorn.

DE DONZELLA. En de Muylctticro?

DE KROPPER. Die bevuylde zich al kruyszende , en fchreeuwende

-Guarda mi Santo Anionio , en meinde, dat hy al de fpooken \znSt.Antoms

Tentarim, op zyn vacht had.

DE DOUEGNA. Bafla, Savoyard, maakt u gereed tot uwe vertrek.

E Y N D E.
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DeAga, deArabier, -de ViccConful, enzynKnegt.

DE VICE CONSUL.
'Entre St. Gri, by wat Barbarifehe Duyvels moet men hierzyn

leeven flyten ; '.vat word men gezolt in de waereld , ik heb in

myn jeugt alle elendcn uitgedaan, in de llvarets, ik had zoo
eerlyke Ouders , Hugenoot gebooren zyndè , ben ik met myn oude

Vader in den aanflag van die braave Comte Paul de Sandagne gewceit. Dat

was een man , vol beleid , verftand , dapperheid , en ftoutmoedigheid :

och .' och ! had dat gelukt , zoo was ik in myn godsdienft gebleeven , cu

ik was een man der mannen geworden.

K.NEGT. Ja wel te regt noemd gy hem een Groot man
; het heugd

my van zyn toeleg, hy zou onze gantfche landflreek met een altoos vall

geluk hebben gezeegend , waaren onze Broeders zoo vol hart geweeft

:

Don Jan hield heimelyk verftand met hem; hy had in Navarre zeven dui-

zend man by der hand. en geweer voor 20000 man, wy konden ook die

manfchap wel uitgeleverd hebben; maar de lafheid van zommige, die als

krankzinnige te veel op des Konings Woord vertrouwden , verbroddeen

brak alle onze voorneemens , en brogt uw Vader, aan die fchrikkelyke

rampzaligheid van gerabraakt te werden , door de Dragonders , wanneer

wy met te lang zammelen , tyd gaaven aan de Paapen van 't Hof , om
ons te overftroomen , met hunne Ruytery.

DE VICE CONSUL. Hoe dikmaals waarfchuwde ons de Conté Paul

,

en moedigde ons aan , met het voorbeeld der braave Hollanders : die
,

zeyde hy , hebben de kloekmoedigheid gehad, van in bollenen, op de

hev in de zee, en alom buytens lands verftrooit, galgen, brandpaalen,

alle
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alles te verachten , en hartnekkig telkens 'c luk te wagen , tot zy een
vafte voet kreigende, boven den Hartog van Alba, zyn geoeffende hei-
ren, de fchatten van de Spaanfche Monarchy , de dwingelandy van de In-

qitifitie, en over inlarrdfe , en uitlandfe vyanden te zegenvieren, zyn ge-
morden de proef van Gods zegen , de weegfchaal van andere machten

,

en een voorbeeld van ons aan te prikkelen ; hadden zy zoo lang gewagt
als wy , zoo had 'er niets van gekomen , als een treurtoneel van Martelaaren.
K.NEGT. Zeide hy niet wel ? och ! al te wel , had men 't oor aan hem

gegeeven ! Wat hebben wy nu ? wy zyn uit vrees veranderd , wy hebben
die Apoiïelen te paerd, hun carabyns, bajonetten, en pedarmen, ont-
zien, en een godvrugtige, heerlyke, en lofiyke marteldood vreezende,
zyn wy kaal, godloos mishandeld , gequetft, geflagen, van zulk een ruygre
van Ongeloovige , en hier de prooy van Turks canalje. Ha .' mortbku

,

fenrage du l 'affront pu
t
U.

DE VICE CONSUL. Ey zwyg van 't voorledene , ik derf my zei-

ven van binnen niet wakker maaken; dat heeft 't nuweeh: maar zie daar
de Aga , ik zal my revengeeren , dat zweer ik. Wie zou denken in een •

verachte Gertne , zonder Jamtzar, zondergeld, zonder kleeren , een Con-

ful van zyne Majefteit te zyn Ik eifch regt van u , Aga , van de
Cigen , wonden , fchanden , en fchimp my door uw volk aangedaan.

DE AGA. Wat begeert gy meerder van my, Fmngui,. ik heb onzen
ingezeten, een Turk, die maar een haalligheid getoond heeft , om uwe
grimmigheid te voldoen, meer doen betaalen als hy, en zyne vrienden te

famen hadden; gy hebt met een uitzinnige toorn meer begeert: uwgram-
ichap zet ons geen wet, ik heb hier de maat van ieder zyn fcraf alleen te

regelen, en niemand anders, gy wilde meer als regt, dit is oorzaak van
uwe ongelukken, en dank noch myn zorg, dat men u, en alle uwe Fran-

guis niet heeft dood gefmeeten. Uwe moedwil , hovaerdy , vermetel,

neid , en bedriegery in alle uwe handelingen , en dat noch in 't begin van
uw nederzetting in Damiar y heeft onze Turken, en de landluyden al lan^

rdroüteii:

DE VICE CONSUL. Hoe, myn Heer, zond gy derven , zonder
in de-n haak te frnyten , de fchuldigen driedubbeld weer te doen geeven

: geroofde, een Coxful van de grooten Koning van Frankryk, zoo laa-

te% mishandelen, die arme Paters , die Koopiuy: hal dar verwagt ik.

jiet , ten was u ook niet te raaden.

I>E.AGA. Dreigt gy, of bidgv: Fransman.1.

DE.
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DE.'VICE CONSUL. Ik dreig , en zal uw kop haaft van een Cbiau;

gehaalt zien , zoo ik dit aan onzen Ambajjadeur aan de Porte Iaat weeten.
DE AGA. De onverwinnelykftc Sultan, heeft groote dienden van u\v

Meefter ontfangen ,• is 't niet waar ? om Turks bloed , voor een Franjlhc

hond te vergieten. De voorige Sultan is ricor alle valfche beloften , tot

dien laatfte verderflyken, oorlog mifleid, het onregt, door ons de Kyzer
aangedaan, in onze vredebreuk is aan onze Vorft, aan 't Ryk, aan onze
Spabics, en Janitzaaren gewroken; dezen mynen onvenvihlyken Heer, en
zyn grooten Fizir , kennen der Franjehen trouwlbosheid , en achten uw
Koning, de flegtfte nu van alle de Chriftene Bels. SUvygt, of ik zal 'er

uw Paapen zoo veel balflagen doen geven als den Turk Medims betaalt heeft

DE VIC£ CONSUL; Za rept u na Manfowa , de Bajfii van Cairo zai

u ftraffen.

DE AGA.. Hond ray dien dollen ; en roept myn Janhzaren. Wat
pruttelt dien hond van Damiar , te bombardecren ; wil hy mede uyt een
Cartou ^efchooten zvn , als zyn maat te Algiers ?

DE VICE CONSUL. Myn Meefter, de Koning, zal een fchriklyk

voorbeeld aan u doen zien, en dit Damiar, dat van de Fraufcbe Koning
wel eertyds is ingenomen , zal nu van deze verwoeft werden.
DE AGA. Hoord de ftoute logentong van dien Chriften hond • on-

zen Aben Fajjla, die Egypten wel met alle zyne Hiftorien heeft befchree-
ven, wyft aan, zelf uit "Boeken van Fmnguis, dat Louys den Dervan, of
Fracquicr, met een leger quam in Egypten, wanneer de Perfiaanfe Ch'orafmi^

of Jerufalem hadden ingenomen , dat hy door Coptifcbe , en Maroniiifche

Paapen geholpen Damiar heeft verradelyk , eenige weeken in gehad
maar dat hy hier in deze kreeken , meinende na Cairo te gaan , door de
Mujulmannen, Sarafynen, en Arabiers , wierd opgeflooten in deze Stad- en
wanneer hy daar uit,' by nagt, met zyn volk meinde te fluypen, wierd
hy gevat, gaf zyn God te pand, moe ft Damiar- wedergeeven , viermaal
honderd duyzend gulden betaalen , en bragt zes "duyzend , van agt en:
dertig duyzend man, met fchimp, en fmaat te rug.

DE VPCE CONSUL. Verongely'kt nu myn Koning, en my, na uwe
boosheid , uw tyd zal kort zyn , maar zoo lang echter dat gy ziet hoe
deze Koning zulke booze menfehen ftraifen kan.

DE ARABIER. Straffen! ltraffen.' deze uwe Koningin ltrafte ook..

Gigeri, ik was toen een mishandelde Slaaf onder die honden^ van neren
du;, zend man y waaien in zes dagen de helft in ftukken gehouwen ;. de

reit:



( O
reft moeit hol over bol fcheep weg vlochten , en deed die vlucht met zu -

ken angltigen haalt, dat al de zieken, aan land gelaaten wierden , met
gefchut, tenten, kruyt, loot, geweer, paerden fehepen , enallerley kolte-

lykheid: noch had den Hemel, de boosheid, van uwe honden, aan de arme

harders , hunne vrouwen , en dochters niet genoeg geitraft. In 't gezigt

van de haven ran Marfellie , bleef het fchoonite , en grootite fchip , de

QtpHona., met elf honderd man , meelt van uwe Edelen , o£ Timar'wts
t

ik quam 'er af met zwemmen, en zag met vermaak de honden grimme-

len , en (heuvelen in de baaren.

DE ViCE CONSUL. Hoe noch al meer affront ? zal uw Slaaf ook

myn Koning lafteren/

'DE ARABIER. Ik zeg de waarheid, wy wenfchtevoor Candk , dat'cr

de Franfcbe mogten inkomen; uw Admhante Beaufort , beloofde te Parys

onzen "onver.vinne!yklten Sultan uit het Serrail te haaien \ in ons leger,

wiérd een brief van la Seuïïïade , onder een Eezels ltaart gehangen , en

umgevoerd : die liet weeten dat hy quam met Beaufort , om de kleeren

van den Grooten Pizir aan zyn Komng te vereeren
,

gelyk hy by Raab

gedaan had. Zy vielen uit , maar waaren na een uur vechten uit onze

(lange graften , en klimmende borftweeren , met veel vuur begroet, en

daar na met de zabel zoo braaf ontmoet , dat de onze byna met haar vluch-

tende , in de poort van de Sabuloniera drongen , voort ging de eene hond

roet de ltaart tuflen de boenen ; den anderen is nooit gevonden gewor-

den, zynde vermorzeld, of vertrapt: dit zyn de dreigers.

DE AGA. Wel die zelve Louis den Dcroan , of Facquier , waagde

noch eens een togt met een leger, en vloot, op Tbunis , maar 't leger,

,en die Facquier fmoorde voor die Stad , door onze zabels , en van land-

ziekten. Za, za, pakt my deze gekken aan, legt ze op de grond , tot

ze hun dronken harzens gezuyverd hebben.

KNEGT. Myn Heer, ey ! myn Heer Aga, ey ! laat het u genoeg

zyn, dat myn Meefter zoo gerolt is, dat dePaaters hunne Kerk berooft,

en Autaarkteeden , kruvflèn, en lampen quyt geraakt , en dat ik, en die

arme Koopluy geplunderd zyn.

DE AGA. Gy Knegt , en gy Paapen behoorden zulken ongeftuym,

en onbarmherug boosnaenfeh becer te onderrigten, dat hy moeit voldaan

geweeit zyn, wanneer dien armen Turk, al zyn eigen, en geleend geld

hid gegeeven ' hy blaaskaakt van aan den onverwinlyklten Sultan , of

Vizir, ie k.'aagcnj voert hem eens te gemoet, dat hv 4an nadenken hoe

wei-
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weinig een groot Fizir , zyn Konings Cbiaus agt, uit dit ftsalqén. Den
Franjehen Chiaus quam met grooten hovaardy vertellen , dat de frranguis

Bcglerbey , had gedagen den Beglerbey van Spangwn , by Barcehnc : dien

Ambajfadeur boogde zeer breet tegen den Fizir , van de voordeelen ,,

en de roem van zyn Franguis ? maar den grooten Fizir , beantwoorde

zyn opgeblaazentheid met deze woorden: <xat fcheelt het my of een I "erken,

ofeen Hond beter vaart, als myn Meejicrs zaaken -zvel gaan.

DE VICE CONSUL, 't Is het regt der volkeren fehenden mannen
van openbaaren eernam onwaardig te handelen, ja beeftelyk, zoo te doen
lyden , en het niet te flraffen.

DE AGA. Wy volgen een regt van ons volk , uw Koning volgt zyn

regt , alle de Kooplieden te Cairo en hier klaagen over de ongelyken die

ze van de uwe lyden, de Perfife Golf , dit Roode Meir , de kilden der

Ihdiaanen, Arabiers , en Abyffinen werden van uwe Rooffcheepen arm ge-

maakt : onze Koopmanfchappen met banquerotten , of valfche waaren be-
taalt; vals geld met zulken meenigte hier ingevoerd, zoo van zilver, als.

van goud, dat 'er het ganfche land om zugt; uwe Paapen, uwKoopluv,
uw Soldaaten, en uw Koning, zyn geworden de verfoeying der volkeren

,

en ik- zie te gemoet , dat men in een flag al die booswigten hier zal ncér-

zabelen hunne goederen aan de armen , die zy uitgezoopen hebben , uitdec-

len, en dat is het regt der volkeren , dat met die maat, met welke men-
uitgemeeten heeft , den boozen weder zal toegemeeten werden. Zoo
zullen ook alle de geweldenaryen , en boosheden van uwen Koning , en
de zyne wederom op hunne kop vallen.

DE ARABIER. Heer Aga , het zal dan haar gaan als de Roovers
van 't Steenachtig Arabien, in den tyd van uwen braaven voorzaat, G>-

min Ajdji, alhier te Damiar Aga zyn de. Die kreeg ordre van den groo-

ten Bajj'a van Cairo te paffen- op een troep Rasbuten , die de Carvaar.cn

nu en dan beroofd hadden , en alle gruwelen, met de gevangenen aan-

vingen \ deze onthielden zich in het boich , rondom het doode Meir

,

tuilen Mazer , en Zues. Zy loerden op de Geiten , en Schapendriften
,

die geftadig van Jaffa , de groote Palajlynfe wegen langs quamen

:

't gefchreeuw van de vermoorde , en beroofde was tot den Heemel
geklommen, en hun maate , en tyd was vervuld. Wat gefchiet 'er ?

vier benden van den Aga Gem'm bezetten hen van alle zyden , en bren-

gen ze in- dien ftaat , dat zy van honger itervende , zich moeiten

overgeven j zoo draa als zy ontwapend waaren , wierden honderd van
die'



(8)
xïiz fchelmen met paaien in 't lyf , langs de groote weg , daar ze ge-

roofd hadden , in de aarde vaft gehegt ; en honderd andere levendig

gevild, de huyden van deze gevilden , wierden met eenige ouden,

ciie men neus, en ooren had afgefneeden, op quaade eezels, in 't Zon-

dig Arabun te rug gezonden , met dit Opfchnft, op de zoo belaadene

eezels

WIE OM WOL UITLOOPT
KOMT GESCHOOREN T'HUYS.

Dit baarde zulken fchrik , dat de wegen t'zederd veilig bleeven.

DE AGA. Hoord gy wel , Franguis , dat is het regt der volkeren;

vaart nu voort de revier op , en klaagt , waar 't u goed dunkt , maar

komt nooit weer.

E Y N D L

ï
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EUROPA
I N

R O U W
Europa , Jupiter , en Libitina.

EUROPA.
Jupiter l o ondankbaare minnaar! is dit liet loon van myn lief-

de ? is dit de dank , van myne overgift aan u gedaan. Had
gy niet ongelukkig gemaakt deze uwe ongelukkige , eneertyds

zoo vierig beminde Europa, als 't u kilte, myne onnozelheid,

en dertelende jeugd , in eenvoudigheid u behandelende , als een witte,

en welgemaakte Stier , te bedriegen, in de golven te vervoeren, en uit

myn Oude baders Hof, te verleiden , naar Creten ? och Agcnor \ zie nu in

uwe dochter gewrooken, de ongebondenheid , van aan te blyven hangen
zulk een vryer, die de myne noch kon, noch mocht zyn: och Broeder

Cadmus ! was ik dog van u ten eerften weergevonden , en te rug gebragt

geweell : och ! ik ben verlooren ! en zal in den ouden dag , de ketenen

op myn hals moeten laaden , met de welke ik zoo lang ben gedreigd ge-

weeft. Och Jupiter! Jupiter! red my.

JUPITER. Europa! Europa! waar vind ik u? ik hoor uwe klagten , en

zie u niet.

EUROPA. Ik had my verborgen onder deze puynhoopen.

JUPITER. Zyt gy die fchoone Europa , die ik op Sydens jlrand be
laaiid
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laagd heb ? waar zyn dan uwe fchoone vlechten , uwe goude hals , e»
arm fieraden? uwe prachtige zyde fluyers , en Tyrife purperrokken?

EUROPA. O groote Jupiter ! vraagt gy my iets t daar gy 't hoofd

der Gooden zyt, of kan 'er iets voor u verhoolen blyven ? ziet gy dan niet

meer met uwe waakende oogen naar de ftervelingen ! of is 'er een opzet

van nieuwe Renfen tegen den hemel ? ik geloove , dat myn landplaag on-

dernomen zal hebben , met nieuwe dommekrachten uyt SicUien , en Ita-

lien, uwe zetel te beftooken, want hem zou ( arger -als dien krygzuchtige

Alexandtr) noch deze, noch anderen waerelden genoeg zyn. Neen Ju-

fiter gy ontveinft my de kennis van myne fmerten : gy weet , dat een

nieuwe Phaëton zonder ophouden , gezengd heeft myn hoofdfieraaden , myn
pracht van goud, en zilver beroofd , myne kleederen geplonderd, en dat

die zelve dwingeland , niet te vreden , met alle fmerten op myn hals gelaa-

den te hebben , my noch in myne oude dagen onder zyn flaverny poogt

te brengen, om my 't onderwerp van uwe liefde, van uwe liefde, zeg

ik (zoo u de oude vryery niet belgt , o Jupiter , die de Gooden zelf be-

hecrft,.te.maaken de voetveeg van zyne hoovaardy, en de flet van zyne

moedwil: dat quaad had ik lang ondergaan j indien niet een Held ... . o Ju*

fter ! o Jupiter ! och ik kan niet meer

!

JUPITER. Europa , gy verkragt myne achtbaarheid , door uwe mik-

ken, en doet my fmelten , in uwe traanen ; wat, is 'er? wie is 'er ? -wat

port u tot dezt uitlpoorige droefheeden?

EUROPA. Och ik iterf ! en kan niet meer.

LIBtTINA. Groote Jupiter , geef tyd aan haare droefheid : Iaat

ze adem haaien , en . zich herflellen : ik zal u zeggen , wat de re-

den is.

JUPITER. Zegt het my dan haaffig , op dat ik haar fpoedig her~

{lelie.

LIBITINA. Zy heeft verlooren haar oogappel , haar hoop , haar

trooft, haar raad , en daad , in een Man , en dat op 't oogenblik , dat

zy de. boeijens kon zien los maaken, die haar drukten, en dreigden.

JUPITER. Libit'ma , ik verwonder my , daar onze verbintenis zca

naauw is , dat gy myne fchikking uitvoeit , en ik zelf nooit tegen

je uwe aangaa \ hier fchynd verfuvmt te zyn
3
my behanglyke dieniï

te.
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te willen doen : 'c is immer wel bekend , dat deze myne oude lief-

de, Europa , my noch aan 't harE raaken , dat gy my verplichten

kond , mee haar dienft te doen : of is een heimelyk bevel van myne
Juno gegeeven ? Vrouwen haat duurt eeuwig , en haar minyverige wraak

is nooit voldaan.

LIBITINA. Ik volg uwe rol , en hou voor een wet

:

QUE Af TENET JOVIS DIPHTERA.
DE EJUS ACTUM EST VITA. .

Dat is

:

fFanneer 't Dood vonnis is van JU P I TE R befchrtcven

Gedaan is 'f mei des menfeh zyn leeven.

't Is die grooten WILHELM van NASSAU, die haar is ontrukt : weet

gy niet Jupyn , hoe nydig alle de Halve Gooden waaren , op deze laafte

nieuwe zonnenloop ? Hoe verbolgen Hercules , dchillis, JEneas, en andere

afgezonge Helden waaren; dat de Tempel van Eer , verkragt was; dat de

faam , met haare goude batuyncn , verzeld van de dapperheid , met haare

Jlaale klaroenen , en de eeuwigheyd met haare diamante Jierre Kroon
, gevolgd

van alle de Zanggod'dinnen , van de Parnas, omhelfden dien Held, die de

rotfèn van dien ontoegankelyke arbeids kluys was overgeklommen ? al

waar zy op ieder fteenklip zyne zegenftandaard geplant hadde , en zy-

ner vyanden vaanen , op zoo veel Zeeën , en ftranden , op zoo veel kut
ten , en landen behaald, liet waaijen? die de ruft van de waereld in 't

oog, de godsdienft in 't hart hebbende , niets begeerde voor zyn loon

,

als de vryheyd , en 't regt ongefchonde op de waereld te doen huysveA

ten; de deuren Iprongen van zelfs voor hem op: zyn ontzachelyke naam
bromde door alle de hemelzaalen.

JUPITER. Lieve Europa ! ik kan uwe zuchten rechtvaerdigen : doch
zoo gy dit -waardig pand verlooren hebt , denk , dat ik het u maar had

geleend : dat ik de diamante fpykerflagen, van 't onveranderlyk noodlot,

nooit



nooit uit haal : de Gooden alleen zyn vry van tydbepaaling : ook bezat
deze Vorft te veel hoedanigheden, om langer by u te zyn, wantgyzoud
hemgedeificeert, en ons vergeeten hebben: Ik zelf heb myn Godlykheid
noch al bezoedeld met onkuyfehe driften. Ha Europa ! gy deelde met
Juno alleen myne minnereyen niet: Mars beminde Vernis-, Hercules deelde
Deianira , met de Centaur. Maar deze bleef in 't midden van alle fchoon-
heden , waar van Batavia

, en Brittannia wel verzien zyn , onbeforooken
en verachten voorzichtiger als UlyJJès , de lieflokkende Sirenen.

Wy allen hebben ons uit bangigheid hervormd , als de Cyclopen de tran-
fen van ons flarrewelf doorgebonft hadden»

Maar deze heeft nooit geweeten , wat fchrik was.

Wy hebben dagelyks onze Ambrofia , en leppen Neïïar. Deze at met
genoegen gemeene fpys ; liet zich van wyn , noch lekkernyen over-
meefteren.

Wy hebben eens de zaaken der fterveglingen gefchikt , en zyn in een
eeuwige ruft, met gemaklyk beftieren : daar deze nacht noch dacht ruft

vond , als in zyne oneindige infpanning voor 't Gemeene Beft van u;
wat was hier overig, als dat deze, ons overtreffende, onze reukwerken
en offers ontfing

!

EUROPA. O al te wreede Jupiter ! is dit my trooften ? my op te

haaien zyne deugden , is my vermoorden. Ick heb op zyn waakende
nachten begonnen te ruften. Myne Koningen , en Vorften , betoverd
van zyne ongefchonde trouw, onverbreekelyk woord, fchrander begrip,
wys overleg , en ftandvaftige uitvoering gefpten 't harnas aan , tegen de
Munjkrs , die my met zoo veel verwoeftingen gemarteld hebben.

De deuren van Janus Tempel gaan open , de krygsruftingen werden
uit de heilige boffchen gehaald , zy waaren alle een hart , ziel , en zin

,

en ftonden fchrap tot de uitvoering van zyne groot gedachten , wanneer
hy my ontroofd is : de ouden lieten een Arend uit dien Tempel vliegen,

om u de zegen voor hunne wapenen af te bidden , maar dat deze
Adelaar , wiens groote voorzaaten de Keyzerlyke ftaf zwaayden

,

en uwe blikfem tot u moeil overvliegen. O Gooden ! o Jupiter

!

Libitina.

LIBITINA. Men 'moet, o Europa , zich voegen na het noodlot

,

eri
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en waar dat ons trekt , hoe williger gevolgd , hoe beter. De han-
den van uwe Jupiter zyn niet gebonden ; die heeft van alle tyden be-
zorgd , dat niemands geweldenaary u zou verkrachten , hy heeft tegen
grooter Gedrochten, grooter Helden doen gebooren werden, die ze, of
dempten , of fnuykten ; na dat 'er een Phznix in zyne welriekende ailche

begraaven is , zoo de Poëten zeggen , ryil 'er een ander. Deze Adelaar,

heeft de manieren van de andere Vogels van Jupiter naargevolgd , en is

niet te rug gevloogen na zyn hemels verblyf , als toen hy de Zon zag 't

ondergaan.

EUROPA, 't Is waar , o Befcbik Al , voor het Al ; de ftraalen

van zyne hollende wagen zengen minder , op zyn laate avond : maar
was hy geblikfemd , dan was ik beveiligd. De rivier , berg , en dal

Gooden, ja Neptunus, met zyne Atlantifc Dcucaledonife , en andere Sprayten

zullen de verleende hitte, en dat verteerend vuur, met de fchaden," de
zielen der Koophandel aangedaan , wel weder te boven komen

; maar
deze herflelling ftond nu in zyn geboorte.

JUPITER. Ick zweer u , beminde Europa , by de wateren van
Styx , dat ik zoo kragcig u zal doen gevoelen de zorg, die ik voor u.

draag ; dat geen van alle de groote Vorflen , die faamen zoo heilig

verbonden zyn , zullen veranderen , ja dat zy met meerder drift , hun-
nen moed zullen koelen , in 't bloed van de Ondieren. Een fiere

Leeuwin is in Alb'wn opgeltaan , die 't lemmer , als een Heldin , man-
moedig zal verwen , in de roode {hoornen van haare gedachte vyanden.
Zy heeft de ftoute Teuta , die Brittannie waagde , uit het Roomfche Jok
te vryen , en andere Heldinnen , maar boven al , die onvolpreezene

Elizabetb , voor zich , als prikkelen , om de eer van haare Volkeren

,

en de zekerheid van haare Throon te handhaven. En de faamengebon-
de pylen der Batavieren zyn nu door de wyze ftandvaffigheid van
hunne Nejlors , met een nieuwe diamante knoop , vader als ooit,

verbonden. Die Held , wien gy met zoo rechtvaerdige traanen be-

fchreit , heeft beter gedaan als 't Goodendom : op onze dis heeft men
noch gezien den tivijl-appel van Erts , die ons , in dien Troyaan-

fchc oorlog in zoo vee! partyfehappen heeft gefpleeten : die Held

,

zeg ik , heeft zyn Vaderland gemaakt van een hart; alle de Land-
fchappen hebben gezwooren goed en bloed op te zetten , voor de

uk-
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uitvoering van zyne voorftellingen. Zyne krygskundc heeft de Heden,
benden , en vlooten , in ftaat van volmaaktheid gebragt

, gereed , om
zeegenvierende , hunne-Nabuuren te vellen : de veldflagen zullen mync
zeegeningen voelen. Nu wil ik maar bezorgen , dat zyn groote naam,
die in uw hart een Tempel heeft geftigt , ontfangt de heerlyke getuyge-

niflen voor de nakomelingen : dat hy geweefl is de beukelaar voor de

vryheid , het fchermfchild van de Godsdienft , en een fpiegel voor alle

Vorllen, en Helden.

EUROPA. Hier op, o Jupiter, zal ik dankbaar aan u, en zyne ge-

heiligde gedachteniflèn , doen werken.

E Y N D E.
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D E

WAARHEID
BOVEN AL.
De Nouvellift, de Waarheid, de Vleijer,

en de Konftenaars, tot ontwerpen.

DE NOUV'ILLIST.
iEjuffer , hou ftand , ten minden een oogenblik

; gy fchynt van

de poftkoets te komen , en dat van Calais.

DE WAARHEID. Ik reis nooit te poft , om dat ik alles

wel onderzoek, en nafpoor, myne ooren naaulyks vertrouw,

ja zomtyds zelf twyffel aan myne oogen, byzonder in de Koninkryken.

DE VLEIJER. Hoe, in de Koninkryken , zonder dit uit te zonderen?

Dit Ryk, dat nu mede Frankryk is, is de zetel van alle volmaaktheden.

Dat Frankryk is onverwinnelyk in zyne wapenen , godlyk in zyne raaden

heilig in zyn godsdienft, ennietsgefchiedt'er, in wat hoek van de waereld

het ook zy, of het word aan 't Hof van onzen onvergdyk? Monarch , te

Ferfailks , met Argus oogen doorzien , op de zuivere balans van recht-

vaerdigheid behandeld , na de naaufte regelen van godvruchtigheid over-

woogen; waar door ons ook niets ontbreekt, volle fchatkamer, gehoor-

zaame Prinfen, gereede Parlementen , dienftwilligeOnderdaanen, enz. De
Kroonen van alle deRyken ftaanin onze Juphers handen; vrede en oorlog

ftaan op zyn wink : zyn Ryk is voedfler van alle heerlykheid , deugd ,

dapperheid, konft, en weetenfchap ; 't heil der volkeren , de welvaard

van zee en land draaijen op zyn vinger , als op hun afpunt.

DE WAARHEID. Goededag,^fc//>r, ik wenfch uw goede beterfchap.

DE NOUVELLIST. Hoe Mejvffer , is dit ons wat mededeelen in een

tyd, daar de plaatlen van de Louvre , alle de Carrefours , alle de Burcaux

der
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der poflereijen daar , en hier grimmelen , over dat groote nieuws , van
de dood van WILLIAM de DERDE ? maar is dat waar ?

DE VLEIJER. Onzen Monarch had het voorzegd, 't kon nietmiflèn»

De Gooden van 't geluk ftryden elk om 't eeril , om, zyne gezegenfte

Kroon , op alle manieren te overlaaden , en zy verdienen niets van hem

,

zoo ze niet om ftryd voor zyne wenfchen komen.

DE NOUVELLIST. Uwe Ed*. is een Heer van aanzien , en magt
aan 't Hof: maar uwe taal is niet altvdgelykluydende met de Brieven van
de Nouvelliften , die hebben te mets noch al wat byzonders , als van
vrienden aan vrienden. Heeft Mejuffer een proces, of anders wat te doen

,

waarom gy u hier vind , want gy gelykt geen Franfcbe.

DE WAARHEID. Dat ben ik niet, noch kan 'er ook verblyven. U
ben ik (zoo ik geloof) niet bekend. Belangende den VorfiWILLEM den
DERÜE , Koning van Groot Brittamtie , die is 'er geweeft : nalaatende,

in zyne vyanden , de fchrik voor zyn geheugen ; om dat ze in geheele

eeuwen niet te boven zullen komen de vaftgelegde gronden , in de harten

van zyne volkeren , hunne Nabuuren en Bondgenooten , voor de verze-

kering van hunne godsdienft, vryheid , en weivaaren. Van zyne kind-

fche jaaren gaf hy die proef van de grootheid , tot welke hem de God-
heid wilde opvoeren , waerdig te zyn.

DE VLEIJER. De zekere dag van die dood fcheelde zoo weinig van
de tyd , die onze Monarch gegeeven had , tot de vervulling van zyn ge-

noegen; dat men klaar ziet, dat de Gooden, en 't noodloot hem opwach-
ten , en dienen moeten.

DE WAARHEID. Het is niet van de dood van dien Vorfl , dat uw
Koning zich uitliet , dat den een-en-twintigfte Maart van het tweedejaar

.dezer eeuw , iets zou voorvallen , waar van de wyde waerdd waagen zou.

DE NOUVELLIST. Geenzins Mejuffer , dat heeft men wel nader ge-

rooken : gelyk ik de vryheid zal neemen , u in vertrouwen te zeggen,
als deze pluymftryker my de tong niet meer bindt.

DE VLEIJER. Wat prevelt gy beide? Ik zeg, dat onze Koning dit

zeker had.' 't is zyn gelukfterre eigen, dat hem gebeure., 't geen Philip de

Commines verhaald, aan Lodewyk de XI. gebeurt te zyn, naamentlyk dat

hy zegenvierende overleeve allen, welke tegen hem de hoornen oplleeken.
DE WAARHEID. Hy had het ook aan zich zelve

, gelyk uw Koning
tegenwoordig. Storf Karel de Stoute , toenmaals hierHartog, hy had'er

Qunpobacho toe omgekocht; en den Bajlaard van Rubempre verleid, door

de.



de beloften van 't Gouvernement van Borgcnje , om hem te vermoorden
, ja-

'c gezicht te mishandelen na de dood. De Italiaanfche vergiftmaaker, Tho-
mqfe Calabrefe was geftadig in zyn Cabinet

;
en zulke fchendige verraadery-

fmeeders beminde Tiy meer , als de braave Helden
;

ja Commines zei ver
had hy tot een verrader gemaakt , die ook zyn loon , zelf genoeg be-
klaagt. Maar wat zegening heeft hy nagelaten aan zyne nakomelingen ?

of welke overwinningen heeft hy gehad , met vruchten van duur ? Hy hielp

de Vorften, die zyn ongemeete heersfucht tegen waaren uit de waereld,
om te gehoorfaamen aan zyn Dottor

, ja oud zynde , hielp hy zich zelve
uit de waereld, met zich in een kafteel, als een dolhuys, *op te fluyten

waar van hy de brug zelf 's avonds ophaalde, ftorf raazend, van 't pyni-
gen door zyn geweeten ; daar in-den tegenwoordige LOUIS noch over-
treffende, dat hy toonde, eenmaal, eindelyk te onderfcheiden , heteerlvk
van het grouwelyke; daar deze zoo verheen is, dat hy zelfde fchynvan
de Bicht boetens tot de uyterfte fchennis verkeert, en daarom onverbeier-
lyk zal moeten fierven , zonder eenige flikkeringen te laaten zien van
deugd, of aanmerkingen op de aanftaande eeuwigheid.

DE VLEIJER. Ha verwaatene , en godlooze tong .' ik zal u zulk een
taal eens doen verle'eren. MeJJieurs, MeJJieurs a nwy! nwy'.

DE NOUVELLIST. MonJJleur , MonJJiuer , temper uw emportement
wat, 't is een Juffer, en die kan men wat toegeeven, wat my belangt
ik hoor niemand gaerne te na fpreeken , maar wil ook -gaerne eens een
vrye tonge hooren: wy zyn te Antwerpen, en niet te Parys.

DE WAARHEID. Ik vrees uw getier niet, maar gy vreeft my ; en
waar ik myn voet zet, kuntgy, nog de uwe niet banken! "myn woonplaats
is voor uw ontoegankelyk : maar gy kent my niet , of kunt my niet ken-
nen , of men zou u gefcheurd

,
gelapt , en kaal zien hongerbrokken.

DE VLEIJER. Mort Diable, la

DE NOUVELLIST. Weeft wat gemoedelyker ,. en vlieg zoo niet op
MonJJleur, gy kont immers niet ontkennen, 't geen met zoo veele brie-

ven, van zoo veele verfcheidene is waereldkundig gemaakt, naamentlyk,
dat drie , twe , en een jaar voorleedcn , van uw Hof , door ordre , met
wil en bevel van uwe Koning , is opgelteld een nette notitie van het zaa-
menftelzel van Koning WILLIAMS lichaam , van zyne dagelyk-ze bezig-

heden, van zyn temperament , van zyn vocdzcl, en diëet, van "zyn gedrag
in alle zyn handelingen; en dat wel op een aldericberpfte manier nageviit
ennageipoord, te water enteJonde ^ desochtens, 's middag, en 's avond*;

zyn
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zyn waaken , en nachtbraaken ; tot de minfte opmerkingen toe , om-
trent kugchen , en hoeften

,
ja fluymen , en verdere onguyrheden , en

dat den opftel daar van, door verfclieide Medicyns, Natuurkenders , en

andere, rondom gekaauwd, herkaauvvd, en doorgezift is: en daar nage-

zonden na zoo vee!e hooge Schooien als 'er in Vrankryk , of zyne Conque-

yZe/jwaaren, en te gelyk mPadua, Salamanca, Conimbria, en elders: om
na den uitval van zulk een toeftand, als die wysneuzen zouden verzeke-

ren, zyne groote ondernecmingen aan te leggen , en te volvoeren.

DE WAARHEID. De daad is my bekend , het oogwit daar van be-

lagchelyk ; even eens of men de laffe giffingen der Artzen , voor wis-

kundigen vaftHellingen,' zou konnen gebruyken.

DE VLEIJER. Hal c'cnefl trop! A moy, encore une j'ois a moy, voïla

Hes traitres. Men zal u die taal wel verleeren.

DE NOUVELLIST. Boesbaazen , en opfnyden is uw volk eigen;

maar men heeft al begonnen de nooten te Hellen , tot uw verhuys tyd:

doen 't onze buuren niet, zoo moeten wy 't zelfdoen; zoo onverdraage-

lyk werd u gefchoor, als 't begint meefter te werden. Maar wy hebben

hier de Franfche furie eens gezien , wacht u voor de tweede reis. Gaa
heen, en tier, tot dat gy moede zyt. Maar Mejuffer , hoe werd deze dood

opgenomen? want ik kan niet ontkennen , dat die l'orjl meer dan men-

fchelyke hoedanigheden heeft bezeeten, die laaten zien, en wyflelyk ge-

bruykt. Ik heb my nooit gevoegd by die driftelingen , die gejaagd van

een domme drift , door Paapen yver ingedampt , blindelings verdoemen

alle Perfoonen , en zaaken , welke gaan tegen het uiterlyk oogpunt der

Geeftelyken .' in alle Godsdienften kan dat vallen , maar 't iteekt wat

iterk uit in onze Room/e.

DE WAARHEID. Gy voldoet u zelve j met die uitdrukzels te geeven

aan een dalheid , die zich tegen de reden , liefde , en eenigheid aankant.

De dood van dien groote Pbrjl is van 't reede!yk£«ro/x?aangezien, als een

fier in 't heldere (piegel -glas , waar in de gejykmatigheid der heerfchappyen

,

de veiligheid der menfehen , de handhaving der geregtigheid , de verze-

kerde vrede, de ruft der goederen , en gemoederen klaar te zien waaren,

voor alle de welmeenende Princen en Staaten, Van de hervormde Gods-
dienlten is zy opgenomen, als een tuchtiging in hunne voorfpoed , met

een hartëlyké dankbaarheid aan God, tullen hunne zugten gemengd, dat

het zyne oneindige goedheid heeft belieft, dit onwaardeerlyk juweel 't befte

van alle zyne , en andere Kroonen, aan haar te kenen, om haar in de
ver-
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verleede gevaaren te verzekeren, haar waggelende te onderfchraagen , en

zoo valt, en fteevig te grondvellen, in zyne Koninkryken , in de Ver-

eenigde Landen, en elders, dat de grouwzaame Schrikdieren , die met
vuur, en vlam hunne klaauwen daar in willen flaan, die te vergeefs zullen

belaagen , en beftormen : voor 't overige heeft men die naaukeurige on-

derzoeken tegen 't lyf van dien Vorft eerft begonnen , wanneer men zoo

dikmaals met fchande , overdekt , de moorden , en bloeddorltige aanfla-

gen, hunne onderneemers zoo verderflyk, als de aanraaders onvergeeflyk,

vergeefs zag gewaagd. Men wjlde eerft de dood van zulk een Held, zyn

eigen boosheid , en loosheid dank weeten , maar die milTende , begonnen

die nieuwe zotheden ,
gelyk zynde de ihiypen , en grillen , der beelde-

maakers van de oudheid , die de tyrannen deeden gelooven , datze na

evenmaat der quaaden , die waflè vormen aangedaan , zulke deeden lyden,

op wie zy 't gemunt hadden ; of de ftarren bezweerders , om de Schik

goddinnen te dwingen , vroeger de leevens draaden af te knippen , als 'c

noodlot gefield had. Maar gy mannen, wat is u begeeren.

DE KUNSTENAARS. Wy horen , dat 'er niemand zekerder berigt

heeft van 't overlyden van Koning WILLIAM , en van zyne wonder-

baarlyke gaaven : wy hebben ons dan by u vervoegd, om te vragen 't geen-

wy meenen, dat ons dienltigfte zal zyn, op zulk een groot voorwerp?
DE WAARHEID. Wie zyt gy lieden ? en van waar?

DE KUNSTENAARS. Hiltoriefchryvers, Dichters, Scempelfnyders,

Plaatfhyders , Beelhouwers, Schilders, enz.

DE WAARHEID. Zyt gy lieden te faamen in een bande?

DE KUNSTENAARS. Hola neen, Mejuffer, zou een Hiltoriefehry-

ver , en Reedenaar met die andere Liefhebbers ontrent de waarheid,

nut, en 't heil der ftervelingen
,
gelyk gereekend werden met dezeSnaa-

ken? Ik ben een aanzienlyk hoofd der hooge, en ik , van de gemeene
tchoolen , en ik en ik en ik

DE WAARHEID. Ik wilt niet, dat 'er zoo veel trappen van eer on-

derlieden van een neering waaren ; en wil my niet inlaaten tuflchen u

fcheidsvrouw , of rechtere/Te te zyn : maar ik bevind by my zelven uw
ganfche gezelfchap niet te kennen : ook geloof ik niet, dat gy my kent.

De eerfte fchryft om te voldoen , zyn gal, zynBoekverkooper, zyn Pa-

troonen, om 'er uit te haaien zyn wraak, zyn bladgeld, of hier, of elders

een Ampt: vleijende, of drukkende, na dat zyn oogwit dienftig is, en

de befte werden noch mifleid , van die hen onderrichten zullen.

De twede, kan door 't itof van de fchoolen niet heen zein, en is zro
* bang,
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bang ,

geen ongewoone bromwoorden uit te donderen , dat hy onvoldaan

zou weezen, indien hy zich zelf verftond: zyn wit zynde te beweegen,

derft hy my niet kennen: ik iiou met myn eenvoudigheid (na zyn waan)

de ooren niet treffen.

De derde, alhoewel men op de gedenkpenningen veel fteunt, werkt nu

gelyk van ouds , zoo dat men de vlerjery wel , maar my daar uit niet kent.

Hy kan ook in zyn beknopte rond , de viesneuzen , en my niet voldoen.

De vierde, maakt zyn werk te fchryven 't geen verdigt is , enhy wierd

ftyf, in dien hy de keten der zaaken aan een fchakeft, zonder invallende

zwier: ook moet hy toonen, VirgWms , Na/o, Flaccus, en andere, gera-

braakt te hebben, en hunne {tukken, en brokken, rondom te draagen,

om 'er 't zyn meê te doorfpekken.

De vyfde, is werkman te achten, zoo hy maar namaakt: en levert hy

eigene vinding uit , dan valt hy in de zwakheden met de voornoemde

gemeen; behalven dat hy zoo veel beedelt uit Rafael , Carafs, Tempeejl,

Calot, of diergelyke baazen, als de Dichter uit Dichters, ende waarheid,

die hy te vertoonen had , zou te kort gedaan werden , om een fchoon

Beeld, hier of elders geraapt, in 't zyne te flanfTen.

Beeldhouwers, en Schilders zyn by my in dezelve achting , en alle te

zaamen vleijers , doemers om haar oogwit buyten my
,
ja zelfs in de ge-

lyktnilTen van aangezichten , en gebaarden.

Doch prikkelt iemand van u een edeler lult , overeenkomende met de

krachten , tot zulk een weergaalooze ftof noodig , ik misgun die zoetig-

heid aan de tegenwoordige niet , noch aan de toekomende ; hoe wel ik

weet, dat men eenvoudiglyk my raad vraagende , in Schriften, Reede-

nen,' of Konftftukken, meer zal fchynen , de nakomelingen te hebben

aagelaate, een denkbeeld van een volmaakte Vorjl , zoo als de befte be-

hoorde te zyn, a's een waare en liiyvere vertooning van een eenige, die

eeweeftïs, helaas! en blyven zal de groote.
b WILLEM de DERDE.
Vreeft niet, zyt gy waardig, wat heerlyks te mogen doen om u zelfs te

vereeuwigen ; want om hem te vereeuwigen is 't niet noodig , daoeeuïge

tyd , zoo boos zal uitberften , dat men die lof , zonder opfnyden uitge-

boéfemd, die men dien Held fchuldig is, zal averrechts duyden , of de

eeuw moeft zoo vervzeren, dat het- den boofen leed was, die deugden te

zien, of te hooren,"die ze riet konnen navolgen. Laat my de proeven

zien 'van uwe geeikn , ik zal ze weegen.

E Y N D Ee
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DE GEFOPTE
BEDRIEGE
De Makrol , de Smoufm , en de Schreur a la Mode.

DE MAKROL.

iO
pais ! Comment va til ! hoe komt ge zoo in de plunien ? gy

t zyt opgetraleid als een Banderheer; gy moet een goede dübbal

£ehad hebben , dat ge zoo in de noppen zyt. Wat doet gy inde

.» waereld, daar ge zoo den baas van ipeelen kunt?

DE SCHREUR. Wel ma! en pis, ik heb u in geen zeilhien jaaren ge-

zien, en had ik u niet gekend aan de ftem, ik zou honderd maaluvoor-

by geêaan hebben , zonder u te kennen.

DE MAKROL. Ja , als de lieden ryk werden , dan willen ze de kalif-

[en voor hunne vrienden niet kennen, 't Geluk verandert de zeden, en

vertuyft de vrienden.

DE SCHREUR. Zoo ben ik niet gemaakt ; want zyn ze grooter,

als ik, geweeft, dan is myn hovaardigheid voldaan, dat ik hen kan laa-

ien zien, dat ik ook wat in de mars heb: zyn ze mygelyk geweeft, dan

kittelt het my , dat ik nu zoo veel meer , als zy , ben : zyn ze kleinder

geweeft, dan zie ik uit hunne kaalheid, hoe wel dat iemand vaart, die

zich zelfs zoekt door de waereld te helpen.

DE MAKROL. Gy waart van jongs op al met de grootfche duyvel

bezeten; en daarom heb ik, om u denkende, akyd vallgefteld , dat gy
wel wat worden zond , Monjieur

DE SCHREUR. Ik, mal en pis , diende dien Franfcbe Heer, Mam-

fieur ik leerde wat kleren maaken : ik ben een vondeling: wie weet,

wat voor een hans myn Vader was: immers heb ik yverig, en gedienftig

geweeft: ik leerde in 't kort zoo wel werken, dat myn Heer te kaal wer-

dende , om zoo veele knechts te houden , ik na Parys trok : ik werkte

eevft by een Fripier , quam van daar by een Kleermaaker van den Ko-

nina Zoo ras als ik de mode had van 't Franfcbe Hof, zette ik 't aan 't

rei-
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reizen : ik vermaakte in de naafte Hoven de kleeren van de meefte Groo-
ten: elk was doen Franfch gezind, en aapte dat Hof na; de Dames van
dat Hof, waaren by alle Grooten wellekom ; zy kuypten over al voor

den Franfche Koning , alles wat in zyn groote hoofd begreepen werd

;

en 't ging 'er even als eertyds mee de zendlingen van de heilige Vaders

,

hoe meer uitgezondene dienaars, hoe grooter, inkomen, en grooter uit-

ftrekking van magt : hoe meer Franfche Conrtifaancn , na Duitsland , Italien
,

Poolen, Engeland, en elders, hoe zekerder correfpondentien; en als ze wel

vee waaren geworden
,
quamen ze met al hun by een gefchrokte fchatten ,

weer in 't Franfche Hof. Maar wat is dit voor een rariteitje ? is dit uwe vrouw ?

DE SMOUSIN. Och neen, Monfieur! maar 't geen Monfieur zegt, is

wel waar , ik ben in myn jonkheid uic Poolen gekomen , daar ging 't ook

zoo, en dat niet alleen , maar de munt van 't ryk wierd alle dagen meeren

meer vervalft : zulks bedorf alle de Ingezeten : als nu al het geld uk de

Gemeente was getrokken, weeken die hanzen met de Franfchen, en an-

dere fchoften, nal'rankryk toe. Zy brochten het merg, en bloed, van de

koopluy, bergers, en boeren in dat ryk , kochten 'er groote heerlykhe»

den , floten, en titels voor, en met al die kneepen kreeg die Koning het

geld van al zyne nabuurige hoven-

DE MAKROL. Ik heb my met tuytelen, ruylen, en beuiten, op 't

land beholpen: daar valt niet meer te verhakftukken , zoo dat ik nu en

dan al gedwongen ben , huysmoffen te fchieten : maar dat handwerk is

al zoo gemeen geworden, dat ik vaft fbel, dat die ordre alle de Bedelordres

in getal , en fatfoen zal te boven gaan : daar is een Opperdekcn van dat

Gild , die veel nieuwe ordres heeft ingefleld : die groote Kroondraager

maakt dag voor dag zoo groet een aanwas in onze Confrerie, dat men 'er

geen zal vinden , die by de onze haaien zal
;

ja de grootiten van zyn

land beginnen al te fpeelen op de Lazarus Klap.

DE SMOUSIN, Wel my dunkt , dat 'er over al veel te veel zyn. Ik

weet niet, hoe dat het 'er nu onder die groote bende toegaat , maar 't

fchynt, dat de ordre, die de Bedelaars pleegen te ontfangen, nu weg is,.

en dat alles in Confujie, en verwarring loopt.

DE SCHREUR. Hey, hey wat ordre zouden de Bedelbrokken houden?

DE SMOUSIN. Monfieur , dat kan ik u vertellen." Zy hebben in de

Xriytfcn, in der EiTas , 'mBraband, in Frankryk, en in anderelanden,

een , of meer Voogden
,

gelyk zy die tituleeren; ik ben buyten Sabem

ipgo oo^geuiyge van zulk een Voogd te kiezen geweelL
De.



( 5)
De oude Voogd was dood, zy waaren wel 1300 fterk aan een poort

gekomen, met het krieken van den dag, wachtende op den eerfte, die

uit de ftad zou komen. Wie van hen de eerde penning zou ontfangen

,

zou Voogd weezen. Een van de Bedelaars was zoo fyn geweefl , dat

hy een kaale Militair opzocht , die verkreeg van den Commandeur, 's mor-

gens voor alle andere, door 't klinket uitgelaaten te worden ; 't gefchiede,

dat hy uitquam : daar ging een kreet op tot den Hemel toe , elk fchreeude

om de eerfte penning : maar den Officier zyn man kennende
,

gaf hem

,

volgens affpraak , die alleen : ftraks vloog ieder deze Bedelaar om 't lyf

,

en men droeg hem rond op de fchouders van de andeie; daar mede was

hy hunne Koning, en Voogd: deze gaf voor die dienft aan den Soldaat

honderd dukaaten , waar van ik noch wel voer , hebbende uit Heiland een

goudefluyer, pluymen, en ander goed meegebracht.

DE SCHREUR. Wel , wat deed deze Bedelaars Koning , om zyn
beurs weer te maaken ? want honderd dukaaten is al geld.

DE SMOUSIN. 't Zelfde dat de Franfche Koning doet. Hy had een

kaart van alle de kermifTen, proceflèn, jubeltyden, enz. in alle de omleg-

gende quartieren. Dan ftond het aan hem, de plaatzen aan te wyzen , in

ordre aan ieder, waar hy zou gaan beedelen , en die kochten de belle

plaatzen van hem, met de befte beurzen.

Nu hoor ik van de Baronnen hier vond om op dekafteelen, dat de
groote Bedelvoogd mede zoo doet, dat deBedelhanzen, na dat zegroo-

ter beurzen aan hem , of zyn byzittende Sultane toebrengen , ook grooter;

en vetter poften krygen , om zich zelve met pragchen , of plunderen ryk

te maaken.

DE MAKROL. Wel, Reymerkhje; ik hoor wel, dat hy uwe MeJJias

niet is , en de myne niet worden zal. Wat gelykenis is dat ? trouwens

wy moeten bekennen , dat het voor zulk een kaale foort , als wy zyn

,

een kitteling is , van die groote Weerwolven wat quaaly.k te- fnappen.

Maar haak'er die Koning wat uit, met zulke,, of andere ftreeken , hy
word ook genoeg geloerd , en dag voor dag met nieuwe konden uitge-

ftreeken, zoo dat ik meen , dat zyn buy del, ('t groot na 't klein te re-
'

kenen ) al zoo plat is , als de myne.

DE SCHREUR. Wel zulke zyn byget te pryzen, die zulk een oude
Vos van de leep konnen geeven : en doen meefterlyk, als ze hem in 't

midden van de klucht laaten fteeken , wanneer zs de meefte buyt weg
hebben; want fpeelen. ze de rol heel uit, dan moeten ze, om gedekt te

zyn ,.
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zyn , hunne toevlucht by hem neemen , om te ontwyken de toorn van
zulke, die ze verraaden hebben. Dan is 't zyn beurt, dan geeft hy hen
verraaders loon

,
plukt ze kaal , fmy t 'er een lak op den hals , en plakte

ze op de eene, of de andere gevangen tooren, en laat hen daar creveeren.

Aldus plakte hy Robinfey , op 't kalleel van La:hes; en Roccafuentes , op
Piere Encifc : de eene had in des Prins van Wallis zaaken , en de andere
in die van Don Jan veel uitgevoerd. Honderd zulke guyten loopen in

Parys, met kakhielen, die zoo al correfpondentien , verraaderyen, ontdek-
kingen , of nieuwe voorflellen , en prefentatien gedaan hebben.

DE SMOUSIN. 't Kan niet miilèn , daar moeten 'er veelen van zulk

ïbort uit komen ; want zyn fchuymers vindt men dik , en bol overal: zy
weeten by alle gezelfchappen zich in te dringen , neemen onbefchaamd
toegang, en voortgang, hebben airs de la Cour, Óperaas , Comedikens , en
allerley zulke vodden : voor de jonge luy , kleine rariteytjes : voor de ou-
den, intrigues, en ouvertures: zy zien vlug, wat luyden zy voor hebben:
om hun eigen fortuyn te maaken , recrutecren zy de troepen van verraa-

ders : ik heb 'er daar zoo veel van gezien ; ja my zelf hebben ze nu en
dan al verzogt , om brieven

,
pre/enten , of wat anders over te brengen : ik

heb 't ook wel gedaan , maar eens Monfr, du P geloerd , voor een
prefent, waar meé ik 'c haaze pad koos, en verpafte het zelve te Leipfig

voor honderd en vyftlg Ryksdaalders , dat was voor die Dame , die na
Berlyn gevoerd wierd , en daar haar verdiende, loon kreeg.

D£ SCI 1REUR. De Spangiaarden hebben een goed fpreekwoord

:

Oui en hurca Ladron

Tcng por fes annos pardun.

Die een Schelm bedriegt , of verraadt

,

Verdient voor zes jaaren Jfiaat.

DE MAKROL. Dan weet ik 'er wel, die voor een dozyn jaaren , of
twee Afhat opgedaen hebben; want de fynfte in Portugaal , en Spanden
hebben hem zoo weg gehad , en daar zitten 'er noch al veele , te loeren

in halten, die fyntjes met dobbelen, en kaarten fpeelen wagten, tot dat

hun tyd komt.

DE SCHREUR. Ik ken zulke in Keulsland, en elders ook wel: maar
hoe fyn die ook fpinnen , daar komt al dikmaals een fterke koord van,
om den werkbaas daar aan op te knoopen.

DE
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DE MAKROL. Dat moet loopen zoo ver als 't voeten heeft Wie

geen yzere keten waagt, krygt zelden een goude.

DE SMOUSIN. Hola! mal en pis, zoo moet men 't 'er niet opzetten,

maar zoo een zoetigheidje , hier of daar een verraader te krappen in zyn
bedriegery , dat is braave mans werk : want men doet twe goede dingen

te gelyk , men verrykt zich zelve , zyn vaderland dienfl doende , en men
doet hen , door hunne fchade geleert zynde , lluyten in hnnnegodlooze
lillen , om andere tot verraadery te verleiden.

DE SCHREUR. Ik heb verleede week een koflelyk kleed gemaakt
voor een Vryheer , die by Zaltsdabkn t'huys behoort , onder Bronsivyk:

die leide my in 't lang , en breede uit , hoe konilig het Fravfcbe Hofwas door

de neus geboord van gaauwers in dat quarticr. Al de gelden van wer-

ven, monteeren-, en onderhouden van Generaals, Officiers , en Cavaliers,

prachtig , en heerlyk in den dos , zyn gegeven van 't Franfcbe Hof, alle

gefchenken van juweelen , goud , en zilver pourtraits , ameublementen,

nieuwe floffen , al van 't Franfcbe Hof, voor de gefchillen tuffen de Groo-
ten looflyk gemaakt, gelden aan alle hoven, en kamers gefpendcerd; enfin,

alles gedaan tot het ukberften toe. Maar de mineur is zyn arbeids loon

quyt, zyn kruyt quyt, zyn volk quyt: de meine is achter uitgelprongen

zyne mineurs kapot , en die hy ondermeinde , wel gewaarfchuwd , haaien

de tonnetjes van zyn buskruyt uit. De vrygebleevene kamers zien de
verkeerde uitflag van de Iprong, en lagchen met de Wormers, die zoo
neerftig , en koflelyk onder de aarde gewerkt hebben , om een quaade
heilig avond te erlangen.

DE SMOSIN. Ja, ja, ik ruyk wel waar gy van praat: ik ben aan
dien oort wel bekend, en onlangs noch geweeli, daar zei my een van de
grootfte Hanzen een Fabeltje dat ik nu eerft te pas zou konnen brengen.

DE SCHREUR. Wel Juffrouw Rcymerig, laat eens hooren.

DE SMOUSIN. Ik ben geen Juffrouw, ik ben met myne eige naam
genoeg geëerd , als 'er flegts maar wat tefchacheren valt. Maar het hert

van de Mejficurs van uweneering is groots, en gy noemt my Juffrouw,

om dat gy myn Heer wilt heeten.

't Was dan myn Heer .... dat ik zeide , dat de Vorften daar ron-

dom Zaltsdahlen zoo bekommerd waaren , dat niemand konbegrypen, hoe
een rechtfehape Vorft van Duyts bloed met Franjeben kon aanfpannen

,

enz* toen antwoorde my dien Heer:.

Rey
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Reymerichje breekt gy uw hoofd niet : en 't was wyzer dat die vrees-

achtige Heeren hunne hoofden ook niet braken , laat ify u wat zeggen
tot naricht.

De LEEUW is ,
gelyk gy weet, de Koning van de DIEREN : Dat

(ïak ahyd dm TYGER in de krop: die dacht by zich zelve, met de OLY-
FANTEN , en BEEREN, te ver van myne bojjeben, en bergen gelegen ,

heb ik laater de zaak te overleggen. Dat ik nu de PAERDEN aan myn
fnoer kon trekken : die zyn vlugge, edelmoedige, en magtige DIEREN, ik

zou van die geholpen , den LEEUW -wel derven tornen , en V PAERD
daar na voor my doen Jlaaven. Hy /preekt bet PAERD aan , overlaadt het

fdel DIER met zync giften : zyn jtaart , en maannen liet hy met blinkende

goude linten , en lovers oppronken , hy haalde een prachtig dekkleed , de NA-
PELSE HENGST ontroofd , voor den dag

, fchonk het zelve aan zyn
nieuwe vriend, en beloofde zilyere hoefyzers aan al de VEULENS, en goude

aan de MERRY, indien ze in zyn verbond traden, 't PAERD te edel-

moedig zynde, ontdekte de voorjfel aan den AREND , en aan den LEEUW,
maar geliet zich met ernfi in verbond te treeden met den TYGER. De TY-
GER fchikt alle de jonge VEULENS op , houd hem ploegvry tot hun vierde

jaar, laat hen fierclyk kammen, en vlechten, geeft hen zilvere hoeven, en kofle-

lyke dekklecden ten beften. De nood komt aan de man , by tiert om hulp , en

picint zich van de oude , en jonge PAERDEN te bedienen: maar die waaren
met al hun tocjlel den LEEUW te gemoet getrokken , hielden tot buyt den uyt-

gefchoote fchat van al hun toeftcl , en quamen aanrennen, om den TYGER de

haxht van d:e boef/lagen te doen voelen, die by zoo duur betaald had.

E Y N D E.'
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DE ONTDEKTE
EENH O OR N

Famke, de Lady, de Coquette.

F A M K E.

s-EI Juffrouw, wat vent is dat? dat is een hippelklink, lieve

deugd ! niet een oogenblik Haat hy ftil : houdt gy 't nu met
iu\ke quikzilvers toorentoffeltjes ? hy zou my niet bekooren.

DE LADY. Niet waar Famke? 't is een mannetje, om op

een vlaggefpil te zetten, uw volk ziet 'er anders uit: die zyn kaereis.

DE COQUETTE. Famke , 't is een Marquis : een Officier van den

Koning, en een goed Edelman: hy is hofiyk, hy is een goed Galant , en

vol zwier : hy is een Gafcon, vol vuur en geeft.

FAMKE.' Ja wel Juffrouw , hy moet het met geeft goed maaken

,

want lyf heeft hy niet, om by te zetten : hy quam my even eens voor als

de marionetjes , ofpouceneltjes , die met de kroon tent op onze kermis komen.

DE COQUETTE. Famke, gy zyt een Hollamifcbe moer, en weet van

de waereld niet \ hy is een man ; om zyn leven by hem plaizierig te verfly ten.

FAMKE. Dat wippertje ! wel hy rabbelt , en babbelt zonder ophou-

den , hy lykt eer een hanszop, of kordedanzer, als een foldaat : wel ik

ben flegts een wyf , maar my dunkt , ik zou myn kaas , en brood van

zulk een fnuyvertje niet laaten ontneemen: neen byget, dan houd ik het

noch met onze venten : zy zyn hechte bruijers : van myn kaerel zou

men 'er wel zulke drie maaken.

DE COQUETTE. Badine , wat verftaat zy van de fchoone waereld

te raifoimccren , hy danft wel, myn lieerde Marquis, hy zingt 'mpafcctie,

hy ken al de airs de la Cour, al de Operaas, al dn Romans, en hy badineert

met diiszendcfalies d'Ffpric : minen , taille , en alles bezit hy tot jaloiify toe van

't heele Guarnizoen : ik heb hem tot myn opwachter , en dat fpy c al de Juffers.

DE LADY. Mademoifelle, dat conquefi zal men u niet difputceren.. Ily zalu

haalt doen pajfceren in alle de compagnies voor zy njouetjen. Ik zou niemand raa-

<len met die Marqutesjes commercie te houden , ofze moeiten 'er geen quaad

in lien van over al van haar te doen fprcdceo. DE
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DE COQUETTE. Ha Zeur, den Heer Marqv.'is is vol difcretie, genereus ,

en liberaal.

FAiYIKE. Juffrouw , ik ken uw taal zoo wel niet verdaan , maar liberaal !

liberaal! is dat niet mild? dat kan ik niet aanzien, ik heb uwe meiden al ge-'

vraagd, of 'er wel een dukatonnetjen fomtyds overfchoot: niet een duyt zeg-

gen de meisjens: 'maar hy geeft 'er zakken vol complimenten , belooftze vryers;

zal'er op de kermis alle fraaijgheden koopen ; maar 't is , en blyft by opfny-

dery. Franfcb geld ! veel vlaggen, luttel boters , aan zyn plunje gelykt hy
ook na een fcherpbiers pol : hy fchynt zelf niet over te hebben.

DE COQUETTE. Myn Heer de Marqiiis , is wel ryk , hy heeft my van

zyn vaders kafteelen gefprooken, en Monjieur den Intendant fpreekt van mya
Heer , ais van de eerlte man van zyn land.

FAMKE Tut , tut, de eene kalis houdt de eere op van den andere : had hy
zoo veel in de mars, men zou 't aan zyn veeren zien; nietwaar Mejuffrouw:

DE LADY. Och! ik laat dat volk buyten myn difcours : maar ik zou denken,

dat hy beter in equipage zou weezen. Byget, een Gentilman! komt by ons anders,

voor den dag ; onze IVirrymans zyn beter in den dos , als die Marquis.

DE COQUETTE., Famke , uw volk is een party Canalie: wat wilt gy, of

uw foort van Cavalliers , of Marquifen oordeelen?
' FAMKE. Juffrouw , ik praat van zyn plunje. Hy is te byfter kaal in de
noppen : zoo een luys , en neeten rokjen aan, roo kousjens, zoo grof dat ze

onze jonge fcheep fynder draagt: welfoey: ik zouze aan de bedelaars tot on-

zent zoo flecht niet durven weg geeven: evenwel moet 'er eenpluym by wee-

zen, en eea braatfpit op de zyde. Hoor Juffrouw, gy hebt nu myn pikbroek

gezien, maar let eens, hoe hy inde grond gekleed is: zynhembd kan ifcfehier

door een ringetje trekken, zyn borftrok, zynhembdrok, allegaer met zilvere

knoopen, en galonnen van 't fynfte lakentje , dat men zien kan , en zoo zyn
myn kleeren , god dank, mede.

DE LADY. Wel, men kan 't niet ontkennen , dat uw volk, vrouwen, en
mans, net en inkoflelykzyn: 't is jammer, dat zulk een welgemaakt volk, en

dat zoo zuynig , en neerftig is, om watte vergaaren, entebewaaren, zoo wei-

nig op 'er gang , en 'tlyflet: wat levert u land blank vrouw volk, en watzyn'er

al frilfe blonde mans? entre nous, zy zyn gemaakt, om 't klootfer \*ars

te weezen: onze zufters vliegen na de traliën, als die Famkcsmnn, en zyn maats,

ózAbdiJJe, of my wat goedkomen heitellen: 'tlykook gefchikt, enzedigvolk:

en wat hebben die borgerluy daar een fchat van linnen , porcelein , en zilver-

werk: Men ziet alles met verbaasdheid aan : kallen, en kiften opgepropt, en

dat al voor kinderen, en kinds kinderen.

DE COQUETTE. Hebben zy alles zoo dubbeid op dubbeld, men zal 't 'er

nu wel afnaaien: onze Cavalliers vlammen na den oorlog ; en onze Koning houdt
henonk wel npdenazem. hy krygtKoningrykop Koningryk : hy heeft nu al de
Spaanfcbe Kroonen geëatajjeerd op de Monarchale van zyn ryken : hy hervormt

nu deze Nederlanden, maar zal eerft diefehippertjes, en kaasboertjes wat pluk-

ken laaten , hunne overvloed zal ons wel te baat komen : 't is fehande , dat het

gemeen volk zooveel goed heeft- Wat weeten zy van goederen te regeeren?

FAMKE- Juffrouw, gy werd recht quaad, maar my moet gy 't met quaa-

lyk.
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Mc afneemen, dat ik recht uitbreek: ik zaay , nochmaay, onder 11, of nie-

mand: en die zeggen wil, dat hy wil, moet hooren , dat hy niet wil , dat praaten

van canalre is ook niet euvel, om aan tehooren. Wy zynaileeerlyke luy : myn
man heeft in Vriesland ook wat te zeggen, en wy leeven in een algemeene vry-

heid. Kind, zulke hansjes , en braatfpitlekkertjes , al wiellen'er de paauwe

veeren van edeldom de neus uit , zoo zouden wy ze niet eens zoo fterk in 't

vley vallen : by ons paft elk op zyn dingen , de mans fnuyven'er op uit, wy
neemen ons huyshouwen, en kinderen vaar, en bezuynigen onze mans win-

ften , en zoo brengen wy 't van een kluytje tot een turfje.

DE LADY. Maar Famke, zy zouden 'er niet aan hebben, datze geldover-

gaarden in Vrankryk; want die daar nu geld heeft, dingt na zyn hals: dienzou

men een lak op den hals leggen , en 't leven daar by afneemen : 't gaat 'er niet

toe als by ons in Engeland, en by uw in Holland. In Vrankryk word van dekoop-

luy 't geld verzonden, van de borgers begraaven, van 't hof geroofd.

DE COQUETTE. Wel zyn uwe vrouwen zulke neerftige byen \ ik heb ze

in Holland wel gezien , die op de mans fchouderen leunden, wat nootjens kraak-

ten, en op 't w.vjy&van haar totfeltjens voortlleeptcn, tcrwyl de man op een

arm een kind droeg , en met de andere hand een kruywagetje nafleepte met
een ander kind.

FAMKE Ja, onze mans zyn goedig; wy helpen elkander, en wy zyn ook
voor malkander : maar dat Franje gedoente , dat is eerlyk , als 't vrylter is,

alle mans wyf , als 't getroud is : "t is by die Dames fchande, by de man te

gaan , en de mans doen meè zoo : zy heeft een ander tot zyn oppalfer, een

ander tot een man : hy heeft een ander tot zyn wyf, en een ander tot zyn Juffer.

Maar onderzoek eens, wie beft doet van de Franjeben , Engelfcbcn , en Holland-

feben. Ik geloof, dat wy met ons drien , die foorten haaft uitmaaken , en kennen.

DE LADY. Famke gy difcht daar wat op, daar wel wat over tekaauwen is,

't zal evenwel de tyd al raar korten: maarmen moet heele vryheid ronduit heb-

ben, zonder quaad worden.

DE COQUETTE. Top! wy zullen van de ilechtfte eerft beginnen , dat is

•uw foorr.

FAVIKE. Dat kan myniet fcheelen ; ga maar van grond, uw beurt zal ook
komen.
DE COQUETTE Uw land dan levert uit, witte, logge koeijen , beelden

van fneeuw, die niet gevoelig genoeg zynde in 't vermaak, uit botheid doen,

dat andere doen uit galantery , nydigop malkander, kezen, fnapziek, net tot

walgen, ilechte keuken vrouwen, malle moeders, koftelykequiftpenningen in

hnysraaden enfehoonmaaken; hoo vaardig, om pragtig te timmeren, en lleelit

te woonen , bequaamer, om mans te lyden , als te gehoorzaarnen.

Uw Koningryk , Lady , is vol van vrouwen, die poezel, en wel gecokitrd

zyn, en Koninginnen van de borden moogen genoemd worden, lekker, luch-

tig, niet werkzaam, prachtig , met tLhoone handen, llaapende oogen, zinde-

Jykop (choenen, enkouflen, en op alles, wat leven in de liefde maakt,- flryd-

baar , zelf tot bloedgiengheid toe; zy verachten heure mannen , en zyn gaarne

met vreemde aan alierley drank, en flemp.

DE LADY. Zoo! Famke, is dat niet wel te hooren, dat Mademoifelle noch
'mcolere is? maar nu is onze beurt. "tLyf
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'tLyfvan de Franfcbe vrouwen , is geel, fchraal, klein, en goor: detronyen

dood verwig , dikke wynbraauwen , en zwart hair , dat hoe bewerkt, en be-
poejjerd, noch uwe Joodinnen, meer als Cbrijlenen doet gely ken, loos, envaJs,
laflerende de afzynde , vleijende de tegenwoordige, valfche fpeellrers ., alle

mans vriendinnen, en wyven, dik van achteren
, plat van vooren , uithuyzig

meer als de onze , niet weetende , als wat beleefdheids , en hoflykheids ge-
maakte grillen , en fhiypen : onbequaam om geregeerd te werden, af om te
regeeren : daarom hebben de Voorvaders der oude Franjeben wel gedaan , in
die wet die na haar naam de Salifcbe genoemd werd , daar mag geen Vrouw re-

geeren: uwe leliën fpinnen niet. Ziet ze ook eens na., wat dulle Koninginnen
dit 'er uitgebroeid zyn : hoeuytfpoorig, dat de hoven daar altyd geweeltzyn,
hoe makkelyk, Hechte, en kaalc vinken van Edelluy, Cardinaaltn , enjufuytcrt
over uwe vrouwfin den baasgefpeeld hebben: ziet eens, hoe zyzichdraagenin
andere Vorlten hoven. Waar zy zich in weten te neltelen , werd aanftonds een hof
tot een hoerhuys: zou men uit alle de Franfoifes in eengefmeed, wel een Elifa-

betb mazken, diezoo veel te boven quam, zulk een over, en weer hervormd ryk
200 vaftftelde, zoo geduchte moogendheid liet zien, datze uwe Koning, zoo
wel als de Spaanjcbe deedfehrikken , en plooijen? zoo grootby haar eigen volle,

dat men noch zegt, de Koning Elifabetb , en de Koningin Jacobus?
FAMKE. Wel Lady , men behoeft niet veer te loopen na oude tyden, of

Koninginnen, fpreek maar van deze: de Koningin Maria, van hoogegedach-
tenifle , wal was zy een pronkjuweel van een Vrouw , de Koning IVilliam

noemde haar zyn rechteroog, Engeland, haarvoedfter, Holland, haarl'cherm

engel, zy was de welluft van 't menfchelyk geüacht, het voorbeeld der deug-
den , en zeden.

Och.' de traanen loopen my noch over de oogen, en myn hertfmeltinmyn
lyf van rouw , als ik om die Prinfes denk. En dan die groote, en godvruch-
tige Held, Koning JFilliam, ach Lady', 't zyn zwaare Hagen.

DE LADY. Famke,\ isGodswil : die Koning leeft altyd : en wy zullen noch
lang, zoo wel als gy, door zyn raad, en'toverblyfzel van zyn wysheidleeven.
DE COQUE L TE. Zucht al wat aan , die onze Monarch tegenfpartelen ,

moeten kopot. Nu zal men wel zien, waarom de Prins van Wallis voor Koning
erkend is: hy zaldeRyken, van zyn Vader verlaaten, weJmet deinterejlcn van
dien voor onze Monarch overwinnen, en u doen opzitten na onze winken, als

hy regeert : daar is zoo wel een (tok in 't wiel gefteeken , en zulk een pot te

vuur, dat de wazem uithardende, al zyne partyen verflikken zal.

FAMKE. Die Koning, en zyneBykomnkjens komen te laat : alles is daar

wel, eemg, en wel gezand: ik ben, zes dagen geleeden, t; Londen noch niet

ons fchip geweeft.

DE LADY. Neen, Famke , hy komt te vroeg, om ons, in ons zelven te

fplyten, en af te fcheiden van onze Bondgenooten ; hy moed onze nabuuren
blind, ons volk buiten kennis van God, onze Lords dul , onze Commons gek,
onze Koningin ongevoelig, en zich zelver jonger gemaakt hebben, als den ou-
den E/om, die weer fpeidernieuw in de waereld quam.
Onze nabuuren konnen te wel zien , hoe noodig Enge/and aan hen , en zy

aan Engeland zyn.

Ons
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Ons Volk zou moeten Paaps worden , dat noit we! bevalt in die, welke ken-

nis der heilige letteren hebben , als om intrejl in grooten, om den broodc in

de kleine: ons volk weet veel, denkt wel, en is niet arm.

Onze Lords zouden hunne goederen niet willen milten, 't geen by het invoe-

ren der Paapery zou moeten zyn , zonder dul eerlt te werden.

Onze Commens zouden noit hun Parlement met eenigevryheid houden , waar
in zy nu heerlyk bloeijen, door de noit vergeetene liefde, die deoverleedenc

Koning JViliiam , voor hunne voorrechten betoond heeft.

Onze Koningin moeit vergeeten, wat zy zelfs, wat haar ryk, wat haar recht,

eer, en godsdienft was, indien ze een opgedronge buytenzaat innam.

En de Koning, zeg ik, moeit weer jong konnen werden, dat hyindemen-
fchen kon doen gebooren werden ee". oordeel over hem, en zyn doen van trouw,
woord , en eer , daar ze nu doordronken zyn van die helfche fmaak van zyn
woordbreeking, verbondfehending , valfche vreedens, en vergeete trouw.

DE COQUETTE. Maar Lady, maar Lady, hoe kan het m een Dame van
uw fatfoeu vallen , van zulk een" Koning zoo te fpreeken ? dat pardonncer ik

nauwlyks aan Famke, of zulk volk.

DE LADY. Mademoifeüe , ik heb hier te Daynkerken met u in Franje com-
pagnies zoo execrabele dingen tegen de Koningin , tegen de Lords, en 't Volk
van Groot Brittanmen hooren uitbleteren, tegen alle waarheden, dat ik dit met
de waarheid niet heb willen voor by gaan. Ik heb noch die prenten, d\epam~
pbiets, en rymen, tegen dien IVtliiam , die wat beter verdiende , de Groote

genaamd te werden, als uw Tyran: die aan alle kanten als een Erificbton alles

hebbende afgeknaagd y. en zyn volk, en zyn ryk, en zyn zelven eindelyk af-

knabbelende verteert. Hoe lacht men in Holland, te zien , dat menu zoo op-

hult, en dat uwe Konings ftreekenzoo wel hem zelvenover nelpen? hoejuigc

men in Duytsland ,. dat men 't Franfcbe geld u alleen ten nagelen uytgeperlt,

zoo maklyk inileept , met zyne laagen uit te brengen, en te vcrydelen? hoe
huppelen de herten in Engeland, als zy de Krengen zoo vafl gelegd zien, om
den alverilindende Tyger in zyn eigene nette te warren? hoekittelen zich Span-
gien, en ltalien, dat zy dien Weerwolf der Vorften , onder de verkeerde raa-

den van zyn onverzaadelyke heerszucht, door de zwaarte van de lalt overdrukt,

en onder zyn eigen zandgebouw te dompelen zien?

FAMKE. Dat gaat Lady , boven myn verftand , maar myn man heeft my al ge-

zegt , dat uwe Ed. doorfleepenwasin zaaken van hoven, en eenJuperfyne zwygfler_
DE LADY. Ik heb al meenige togt over, en weer, maar nu , mynlaatfte

gedaan: doch met kennis van Koning IFiiliam, van noit volpreezene gedach-
tenilTe, en nu van de Koningin : ik heb wel van Louys , en van zyne Louyfen

geprofiteerd, en de bedriegers mifleid, en de verraaders doen nuffen. Adieu Ma-
damoifelle , blyft by uwe Koning , en verteert uw laafte armoede voor zyne
glorie, uw beurs zal voor u, en zyn roem voor hem lterven.

DE COQUETTE. tle Qitoy ! Madame , is dit onze alliantie ? ik meende
met u te correfpondeeren. Denk , in wat tyd dat gy u bevindt ; de Franfcbe

wapenen klinken alom, en de krygs glorie volgt hen.

DE.LADY. Zy klinken alom, als de boeren keetels , om dat ze in nood
zyn, en geflaagen worden ; en de glorie volgt hen , dat is waar; want zy vluch-

ten aan aUe zyden , en de glorie, der overwinnaars zal hen volgen tot in hert van
't Frans
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't Franfcbe Koninkryk. Wat de tyd belangt, die is door TVilliams raad geboo.
ren , van Gods genade gefchonken , met een over ftemmende zielen, armen,
en beurzen, van alle, die vry willen blyven, veylig willen lee ven, ennietdaris-

zen, als uw Meefter, vol wind op zyn 'violente violons luft te ftryken.

FAMKE. By ons, Lady , na ik hoor, werkt men vyffchoften daags, ter-

wyl men niets fchynt te doen : en daar is noit te denken geweeit , dat de wysheid ,

van ons lands beltier, zoo weinig zou vcrwrikken, zoo binnen alsbuyten, na
'sKonings verlies. Zy mifTen noch raad , noch uytvoering , en zullen hunne
peilen wel by een houden: wat de Koningin van Engeland aangaat, die heeft

de Staats geheimen (na ik te Lenden hoorde) zoo gelukkig van IVilliam inge-

nomen, iszooverflandig, en onvermoeid wint zoo fterk de gunft van al'tvolk

en werd zoo geloofd, engepreezen bydebuytenlandzeHeeren, dat men over

al uytgalmt, dat zy waarlyk meer als voldoet. Haar eerde woorden, nadatze
uit de znikken, oin haar broeders verlies verquam, waaren.

't Is 'er na gefebaapen , dat ik Vrouw zynde , Man moet zyn.

Ik zal in nunlykbeid Vrouw blyven, maar als Man onvermoeid , en beldacbtig

ttryn volk voortreeden.

"DE LADY. Ikhebhaare groote gaaven lang gekend: haare Majefteitiseen.

heerlyke bedrieglter van 't vooroordeel der boozen, en gekken, door Franfcbe

guyten, tegen haar ingenomen: zy denkt wel, fpreekt wel r en werkt wel: al

haare beweegingen zyn vol groote achtbaarheid.

FAMKE. Ik zag aan 't Kojluymbuys een Fabel, die leek op de Koningin te

fiaan: maar ik zal 't zoo alles niet konnen vertellen.

DE LADY. Laathooren, Famke, nu Courage.

FAMKE De LEEUWEN , tvaaren overvallen van een beir van allerlei Off-

gedierten, BUJFELS, MUYLPAERDEN, WATEKPAERDEN, KRO-
KODILLEN, en andere beejïeti , die ik niet ken. EenoudeTYGEKuit PAAP-
JANS LAND was bet hoofd van die ondieren: die had alles zoo ver gel/ragt ,

dat de fiojle van die Dieren bezwceken , maar echter om bulp liepen na eenfloute

LEEUW , van CABO de BONA ESPERANZA, de BAAY van GOEDE
liOOP, daar de HOLLANDERS hunne forten hebben: diefprongbenby, red-

dende de gtmeyne zaak, dreef de GEDROCHTEN wéér in bunne bollen, ver-

zekerde met alleen de jland der LEEUWEN, maar beveiligde te gelyk alle an-

dere DJUREN. De TYGER ontfnapte zyne klaauwen , zoo fnel zynde ir. 't

vluchten , als vlug in 't oejpringen , die LEEUW wierd weggerukt , alles was
iiYir in rep en roer : maar de DIEREN heugden de groote manieren van de LEEUW
en de LEEUWEN zelfs verkooren een EENHOORN , die gezcllinv.e van de

LEEUW was gcweejl , zyn doen gezien had , en 't vergif van die ONDIE-
REN door het tegengif van baar Hoorn, en magt , kon weg zuyveren. De GE-
DROCH TEN woelen , werken , wormen onder aarde , en boven aarde : die

zoekt met lieflyk flrtelen, deze met dreigen, een derde met buylen , als de KRO-
KODIL baar te miftcidcn, maar de natuurlyke vrybeid van ^«EENHOORN
Jliet alles over hoop , en zy bkef aan 't hoofd der LEEUWEN , die met bun brul-

len , bunne drift heten booren, en met de ]laarten zich zelve prikkelden , om met
vienge moed hunne klaauwen , en tanden te Jlaan in bet valjebe rot , en ben te

verfebeurtn tot ruft van de andere.'

E Y N D E
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DE
G R O O 'T E

CHRISTOFFEL
De Arts , de Goudzoeker , de Biecht-

moeder, de Brander.

DE ARTS.
-,Yn Heer , dit is nu al de derde reis , dat uwe quaal weêrkomt

,

en wat men by voorzorg gebruykt , het kan de grondoorzaak

uwer ziekte niet wegneemen : het Ituyt wel wat , maar 't

quaad zelve verzet zich niet : de humores peccantes de cacochy*

mifche particulen zyn driftig , en fchiften de bolletjens in uw bloed. Myn
Heer ontitelt zich te licht , op de minfte verandering van tydingen.

't Gaat alles noch voor wind, en elk van de Gooden is noch bezig, u te

dienen: Apollo, uw geleiengel, trekt uit de onderaardfche aaderen 't goud

van Peru Mexico, en nieu Granada voor u op: Potofi', Guilloa, en Maco-

zi! het zilver uit hunne ingewanden : Rio de la Hacha , en Madre Perla

mét alle hunne banken de paerlen.

DE BIECHTMOEDER. Myn Heer weet wel, dat allede gelukken,

en ongelukken van de waereld voor hem faamen loopen : maar die zwak-

heden in de herüenen , dat quaalyk rieken uit de mond , en 't ontiteeken

van de oude quaal van achteren , fchyrien my zwaarhoofdig te maaken ;

cok werd mvn Heer wat te veel geturbeerd , met zwaare bedenkingen :

denk wat zulk een hoofd te begrypen heeft , wat al kroonen te draagen

,

vat al geweld af te ftuyten

!

DE GOUDZOEKER.. Myne vyanden zyn tot noch toe ingeeneven«

khaal tegen myne magten : ik ben gereeder gediend , en vlugger gehoor-

zaa.nd-
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zaamd: alle hunne genomene raadflagen zyn t'elkens over hoop geworpen,
dooreen geluk, dacmy altoos verzelc, De dood overrompelc de grootlle

hy 'c uitgediend glas na 't noodlot: door myn fehrander beleit, en de trou-

we geheim dienft van myne bedienden, die gif, moortpook, en andere mid-
delen akyd gereed hebben, en met geluk gebruiken , worden de minderen
weggenomen, dekleinlten, of door het godvruchtig vernis van myne hei-

lige driften tegen de ketters , of door myne talryke legers gedrceven , of

gedwongen. Goud, goud, moet 'er weezen: dat is de zenuwe van myne
zaaken , de pees op myn boog. Och ! was ik eens Midas voor een korte

fprong, dat al goud wierd , waar ik myn hand aanfloeg ; hoe haaft zou men
weer de goude huys en kerkfieraaden , die verfinolten zyn , zien herlee-

ven l hoe haaft zou men my einddlyk zien met Jupiter gelyk Haan, hem
den Memel, en my de Aarde alleen beheerfchen!

DE BIECHTMOEDER. Behoud dezelve grootheid, u alleen waar-

dig : niemand kan uontfutzelen de opperilealleenheerfching-, want wie an-
ders , als de Franfche magt heeft belet , dat Karel de vyfde geen Monarch

wierd ? maar die vliegt van uw wenk : 't is uw zetel , Spatijen met alle

hunne kroonen behoord u , de Nederlanden zyn u , en die wat halpelen

willen, beeven nu al voor uwe Adel, die is nu al ingeboord in hun hert :.

hier zal Borgondien, daar Anjou , elders James van Erittanis opzitten , en
luy lieren na uw toom, de IVeJsr, de JVyJJel zullen zoo haall als de laag,

en de Tyber, de Ryti, en de Maas u zyn. De Domu, de A'}7, en de £h~
phraat zullen flryden met de ilroomen van Pawoome , Amazones , en Orcbefd t

wie eerll aan de Seitie zullen komen offeren.

DE GOUDZOEKER. Ik zag tot myn voortgang geen belet, was de
Selne, Rio de Gambia, of liep de Rbufne door Guinee, en zaten zy zoo voL
flofgoud , en zilver aaren , als ze nu overvloeijen van keizeis , en üik.

DE ARTS. Uw herffens moeten zoo flerk niet op een voorwerp flip

lpe^len, of uwe convuljien zullen met zwaarder draaijen, en rukken weêr-

konen: immers fchynt het, ofer geen genoeg te vinden is in de herten,

daar 't zoo dikmaals noch klinkt op de tong: vooruis niet meertewen-
fch.n ; want dat van Akxander met zugten gezocht wierd, is u gefchon-

ken: hy wenfchte om een twede waereld, en had noch pas een brok van
de eene onder de knien : de Schyten Geeten , Gotben , Gallen , Dnytfchsn ,.

en grooter volkeren, die alle vooru beeven, waaren van hem ongeraakt,

ja. onbekend; voor u is deze waereld, voor u de nieuwe waereld, en die,

en.
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en meer zonder flag , of ftoot , in uw fchoot , met a! heure fchatten. Ruft
maar, en bewaard uw lyf.

DE GOUDZOEKER. Voor wien? legt myn Zoon, of iemand van
de Prinfen van den Bloede op my toe ? is 'er ergens opftand van 't gemeen ?

DE BIECHTMOEDER. Uw Zoon , is lang ontmand , en onthars-

fend, de Prinfen ontzenuwd, en 't canaiük zoo klein, dat ze van honger

u danken, als ze ammunitie brood in uwe legers hebben. Maar myn Heer

,

\vat ontroert u echter? denkt gy ook om de dood?

DE GOUDZOEKER. Nooit minder: 't is my zelf leed, dat men be-

halven andere myne voorzaaten my Louys den veerthiende telt : ik moeil de

eerfte, en ik moefl de laajïe zyn, ik alleen, ja ik alleen was genoeg: Maar
even wel fpeelt my 't goud van de meinen altyd in 't hoofd : alle andere

zaaken , kinderfpel. ik voel my vereeuwigen , ik verjong : ik

ben weer nader aan myn jeugd , als ik plag, ik ben zonder tanden , zon-

der kiezen, zonder hair, en

DE ARTS. Myn Meer ruft, en zyt noch om goud, noch om iets be-

kommerd ; want , wat zal hier goud ontbreeken . als alle die baaren , linguttcn,

en ftofzakken van de IVejl-Indiën overgebragt werden ? wie kan 't beletten ?

DE GOUDZOEKER. Doftor, dit is boven uw begrip: in oorlog mee
de Spangiaarden zynde , kon ik , Panama , Havana , Cartagena berooven ,

en plunderen, het goud van daar hier voeren , maar in vrede,

Goud! goud! ik zie een Officier door de glazen: daar zal eindelyk myn en-

gel komen , die my een blyde tyding zal brengen : dat zal wis gaan : zegt

,

myn Edelen van de bedkamer, indien hy een cxprejje uit de ïVejl-Indifche

vloot is, dat men hem binnen laat: zyn verzengde huyd , zyn getaande

vel doen u verzekeren , dat hy uit de golf van Honduras te rug komt. I Ia

Madame! Madame ! nu komt myn zegentyd aan. Was ik fterflyk 1

als an-

deren, wat heilige ofmen van my zou maaken? wat gefterntens zou men
my toevoegen ? wat plaats zou ik onder de Gooden der Heidenen heb-

hebben ? Satarnus ? neen ; want die vrat zyn eigene kinderen op , en ik

maak de myne tot Gooden, en magtia;e Koningen. Jupiterï neen, die

deelde noch de zee met zyn broeder Neptuyn, en de hel met Pluto, maar
ik bezit aarde , en zee , en zal ook de hel alleen hebben* Mars ? neen

;

die Tbracife Govert moet noch zoo veel gevaar , bloedftorting , en onge-
mak uitftaan : my vloeit alles van zelf in de fchoot, en om een Venus zucht

ik niet : ook zou mygeengetroude onder zyn net vangen: die ongemakke-
lyke
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]yke hoornbeeften ftierde ik na Pignerol , of dimmer : ik behoeF als geen
JpoUo met fchigten tegen ongediertens , noch op den harp tegen Pan, of
Marfyas aan tefpeelen: honderd Operijlen, Balladyns , en Alujïkanten ver-
vullen myne ooren op 'talderlieflykfte. Maar myn uitverkoorene Biechtmoe-
der, die myn Goodin, en myn Fenus zyt, aan wien ik meer als een Se-
miramis myn ryksftaf Iaat zwaaijen , hebt gy ook niet, als Fenus in Crete
een tuyn met majfive goude appelen ? zy fchonk ze Hippomenc , fchenktgy
ze my. Goude appelen.' ha! ha!

DE BIECHTMOEDER. Ik heb, myn Heer, nog Iyf, noch goed,
noch bloed, noch goud., noch fchatten , ofzy behooren u toe : ookis nie-
mand alles meerder waardig, als gy, die in uwe raad, in uwe legers, in
uwe liefdens altyd even godlyk blyft, Jupiter wierd, om zyn minneftuy-
pen te voldoen, en tefnoepen buiten Juno, dan een Hier , daneen zwaan
dan een goude regen, dan een oud wyf: om te vluchten, hervormde hy
zich mede in alles : maar met u

, myn Heer , is 't heel anders gelegen

:

gy blyft in alles onveranderlyk , de Afgod derwaereld, de Jupiter van Eu-
. tope

,' de Apollo van Frankryk, en boven al, altyd de myne.
DE ARTS. Myn Heer, ik zal af breeken : zie daar den Officier en

hy is uit de IFejl-Indifcbe vloot.

DE BRANDER. Ik heb uwe Monarchie; heerlyke titelen op de kielen
van uwe gevreefde vlooten te rug gebragt. De Canibaalen, Mexicaanen
Teruviaanen , en Chikfen , Hameren meê na : Ie Glorieux , Ie Merceilleux
rOrgueilleux , Ie Monarque , ÏHeurcux, k Fainqueur, &lejiifte: zy zyn
of te Brejl , of te Toulon in falvo weer t'huys gebragt : noch Rooke

, noch
Bembo-ij) , noch anderen hebben ze konnen aandoen , ik laat ftaan befcha-
digen. Wy zyn hunne laagen ontfprongen , hebben de Havana gefortifi-

ceerd, en alle andere conqucjien in uwe Monarchy imprcnabel gemaakt : uwe
Admiraal de Cbarteaurenault deed my de eer , van zyn voorlooper te wee-
zen , om vroeg uwe hoog ontzachelykheid te verzekeren , dat alles weer-
veilig te rug is gekomen.

DE GOUDZOEKER. En het goud? het goud? het goud?
DE BRANDER. Wat goud? wy hebben het goud zoo wel verzekerd

dat niemand het zelve daar van daan zal haaien: en voor 't zilver dat
is ook meel! ontlaaden , en hooger in 'c land opgevoerd , daar het zoo veilig

bewaard is voor uwe Monarchy
,
ja beter, alszelfsindeaaderen vandemei-

nen; want daar zou noch fomtyds te vreezen zyn, dat een Caffer, oïMulat
of Spanjool wat zou kabajjen : maar in die berg poften van Heguyiais 'c gantlche-
Jyk wel bezorgd , en bewaard voor uwe Majefteic D£
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DE GOUDZOEKER. Hoe! 't goud, is dat niet mede gebragt? her,

goud , is dat daar gebleeven ? en derft gy wederkomen met leege fcheepen

,

en leege handen ? en hier my noch in 't aangezicht zeggen , dat het goud
geborgen is, daar het wel bewaard word voor myn Monarcby? wel, waar-

om nam gy 't niet mede met geweld? wat recht komt de Spangiaards meer
toe als de Caffers , ofmuykzels, naamendyk, datzy 't uit de aarde opwroe-
ten, en voor andere vervoeren ? bcjlüsnon competit jus Och ! had ik ze

liever te plunderen , als te regeeren ! Maar is 'er dan geen goud mede gebragt?

DE BRANDER. Na ik heb konnen verftaan , zoo wilde 't goud noch
zilver niet vlooten. De Spaanfche Slgnoors maakten zoo veel ba/o los manos,

dat ik wel van 't begin af kon zien , dat zy 't liever voor hen zelfs be-

waarden: ja ik heb met de degen in de vuyft die Tradiduors, nagezet, als

ik hoorde , dat ze 't de Hollanders noch wel zouden inlaaden.

DE GOUDZOEKER. Coljons! Traitresl Filoucx ! Va 't en au diable

avec la flotte , &f tont. Goud ! o goud ! wat ben ik zonder u

!

DE 'BIECHTMOEDER. Myn Heer, 't is ongehoord, uwe magten
te weigeren, 't geen zoo rechtvaerdiglykgeeifcht wierd: hoe! zullen uwe
miUloenen vliegen over de Alpen, over de Pireneen, oxerRbyn, en Maas,
Schelde , en Sambre , en zullen die dieven uw goud houden ? wat let u

,

myn Heer, dat gy niet aanftonds dezelve vloot te rug zendt? doet ze

plunderen, enal'tgoud, 't een voor uw recht , en andere voor uwe kollen.

Maar
DE GOUDZOEKER. Pak u weg

, gy hebt met de Spangiaards fia-

men gelloolen.

DE BIECHTMOEDER. Myn Heer, myn Heer, de waereld is on-
der uwe Colere: of komt 'er zoo een klein Bagatelle , dat is een klein correao-

rium voor onze lieve vermaaken , en amoureufe divertjflimeytjes. De wae-
reld mag zich met haar goud voor u wat zoeken te verfchuylen , ze kan u.

met het haare niet ontgaan : och ! het oogenblik vroeger , of luater is

uwe denken niet waardig.

DE ARTS. Och Madame', ik bidu, breng myn Heer tot ruft, ikgaa.

DE GOUDZOEKER. 'tGoud gemift! dan zal myn droom waar zyn,

die my zoo den gantfche dag gepynigd heeft. Ik was (droomde ik) zoo
groot , en grooter geworden als de heilige Chrijloffel in Notre Dame te Pa~
rys: myne armen itrekten tot aan Barbaryen, en de Belt, mynebeenen
vaaren zoo zwaar, en groot, dat ik het een had in de golf van Mexico,

en 't ander in de Levant : in myn rechter hand had ik een zwaare vzere
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Haf, die aan alle kanten moordflagen van buskruyt gaf: ik had den Prin»

van Wallis onder myn arm hangen, met een opgefneede ltokbeurs , daar

geltadig myn geld uitviel, dat dadelyk van alderlei vremde Vogels wierd

opgepikt, waar by ik hoorde piepen, fans retour. Ik droeg kikhalzende,

en zwoegende Duc d'Jnjou met alle zyne kroonen op myn nek , en

fchreeuwde : eet enfant me pcfe trop &? coufle cher, achter my zag ik al het

Franfche volk , in periTen toe getrokken van Minijiers , en foldaaten : het

bloed, en merg zag men met het laafte geld hen uit de nagels druypen,

onder 't gefchreeuw , en het trompetten voor die foldaaten , en Minijiers

:

tout pour la gloire du Roy.

Maar Dagmis , die St . Chrifloffel zoo plaagde , liet een Arend van zyn

hand afvliegen , die klaauwde , en pikte de juweelen uit de kroonen van

Jnjuu: de bekeerde 48000 Cbriftenen door St. Chrifloffel waaren myn Ge-

dragonneerde Hugenots , die nu Chrijlenen geworden, na myne Reilgie , in

poelen flonden , en jammerden , dat zy nu flervende na 't Vagevuur

moeiten, en eifchten van my 't geld weerom , om 't welk te behouden

,

zy van myn Religie geworden waaren.

Niceta , en Jquilina , die van hoeren tot heilige Martelaarefjen van St.

Chrifloffel wierden gemaakt , hadden uw , en Montefpans tronien : maar 't

geen dat my deed in dulheid , en krankzinnigheid uitbarften, was, dat

zekere gekapte vos , met een dieve lantaarne in zyn hand, zoo als men

by St. Chrifloffel gefchilderd ziet , had een purpere hoed met quaflen op

zyn zyde hangen : deze trok een heel loens aangezicht , en op zyn neus

kloppende ,
gaf my een nafarde , ende zeide

,

No fluttas, ni GaUionas para vos.

Dit laade deed my in koud zweet van benauwdheid wentelende , opfprin-

gen : de flaap was haail uit myne oogen , maar het droeve denkbeeld hangt

my aan. Och ! och ! de droom is waar geworden , vervuld , en 't goud

vergeefs gezocht.

E Y N D E.
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De Ruyter, de Boer, de Quczel.

DE RUYTER.
'Es Dragons s'en vont,

\Les Dragons s'cn vont

ÏCries miferabks!

\Marchons aux Diabks.

Marchons aux Diables,

Nous reviendrons.

Twe hoekbanden maaken valt fpel. Dat hebben \vy nu in 'tjïmenï: Ha*
valt boer , boeren zyn doch boeren , undfchehnen aus der natoeren. Ni!

wik 'er op een fcheeren gaan :

Juchey! Juchey!

Nu is 't merodeeren vry.

DE BOER. Ho, vedder Hans, hoe quinkeleert gy zoo? gy hebt kztfeL
dermens loopende. Zingen, tomeeren, hagelen, enblitfcn, de drommel , en
zyn moer in een aalèm , Spy uit myn trommelskind al dyn eer und reedlykheid.

DE RUYTER. Courage in 't leger doet beter zingen , als vechten: ik

ben van den eenen verloopen , om de fcharpe Juftnie , ik zal van den an-

deren verloopen uit honger. 12 Sluyvers een pond brood, dat kunt geden-

ken , hoe ons ammonitie brood bevalt.

DE BOER. 't Is uwe eigen fchuld: hadge na uw moer wi'len luyfle-

ren
, gy behoefde na 't kalfsvel niet te hooren. Maar hoe ftaathetnu?

is 't oorlog , of niet ?

DE RUYTER. Gewis is het oorlog: \vy neemen malkander gevai>

gen , wy fchieten op malkander , wy flaan malkander dood : en fchoori

onze Heeren, en Baazen malkander laaten groeten, vervarzing, en ga-

lanterycn ftuyren , of ze noch halsvrienden waaren, egter ze liaan malkan-

der op geen hair : konnen ze maar een meeftertrek doen , het zal met

goed recht van oorlog doorgaan. DZ
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DE BOER. Ik zie wel, dat- het ons aiet veel fcheelt; want vriend,

en vyand gelden by ons luttel: wie ons kanberooven , doet het: maar op
zoo goed. weerom : dien wy ook achter afbetrappen konnen, is weg: daar

legt'er al meetiig hier , en daar ingedolven , die 't niet na vertellen zal:

ons lot in deze quarthren is een jaar twe , dry , vry , tegen tien in oorlog.

Onze huyzen zyn'er ook na: geld konnen we niet overgaaren : dat is voor

de jonkers , voor de Paapen , of voor de Pachters : de kolt hebben wy
van onze handen : en ons verfchil is minder ia de daad , als in de kleéren.

De foldaat moet niet minder als wy werken , tocht , en wacht waarnee-

men, ftormen , en pal flaan, de féhop in de aarde, hier logementen maa-

ken , d-aar linien : en de eerfte voet in de kryg , de twede op de galg.

Ik heb 't een jaar bezogt , ik moeit meer werken , als by den boer de rot-

ting oly fineerde ons de ribben: armen, en beeneloos, was 't loon, en 't

galthuvs de toevlucht : om een foldaate vreugd van wat los koppery , in

greppels te flaapen , nacht noch dag ruft te hebben , voor de degens , en

kogels bloot (taan , oud, kaal, en gecajjeerd: de rampen te heugen die

men overgebracht heeft , neen, neen, vedder Hans, ik heb'er geen ltryd

op : de graaf is zyn kolt waard : word het hier te heet , zoo trek ik na

Holland ; al wie zyn handen naarftig roeren wil , en zich z^lve deugde»

lyk febikken, die kan daar wel door geraaken.

DE RUYTER. Tut, tut, een jong Kaerel moet zich fris halten : 't

gaat'er zoo fcherp niet toe-; als in de prenten, fchilderyen, en Couranten. Zie

eens, hoe beleefd dat onze Bouflersis: omdathy defoldaaten van Tilly niet

te zeer onvenvagt op de hals zou komen , ltak hy een heele heide in brand?

dat vuur, en die rook kon men verre zien , en tyd hebben, om alles te bergen.

DE BOER. We! , dat was gek genoeg : dat hebben wy hier onder de
boeren al gepraat.

DE RUYTER. Nu legt men zoo wat te grinzen tegen malkander, en
te moeskoppen. Maar ik ongelukkige bruijer, moeit juyft de eerlte toorn

mei uitftaan : ik reed meê onder die tien Efquadmns , die van Dompré ge-

klopt wierden: ik kende het land, enontreéhet, voordat het nood deed,

meteen Franfcbe Volontair : dien fchoot ik onderwegen van de merry
, plun-

derde hem, en zyn goud beurs: maar Stoffel neef, ik meinde, dat ik 'er

een fehat by zou vinden, om dat hy neef van de Generaal was, en op zyn

Frtinfcb louter opfneed: al zyn rykdom beftond in drie Loityfen , en vier,

©FVvF'iAx, die de helft wel vals waaren.

DE DOEK. Wel- zoo mannen, helpt gy malkander zoo in de nood?

«ja* zou wel ilimmer als galgen , en 't paard, en zyn kleéren?. DJS.



(* >
DE RUYTER. Stoffel, daarom kom ik u opfebaaren : hy legt daar in den

drie hoek , agter IVynnendaal , in de biezen : 't paard heb ik Jaaten loopea.

Wilt gy daar van de nagt heen, zoo kont ge kleèren voor lang opdoen.

DE QUEZEL Neef, daar zult gy, hoop ik, u voor wachten : onze Hans
is een loskop, en een onverlaat, die goed nog quaad wilonderfcheiden .' draag

gy u eerly k, en win gy de kolt met uwe handen , daar zult gy 't veerite mee komen.
DE RUYTER.. Nufje, wat weet gy van mannen praat? dien hupze kaerel

zult gy nog gek maaken. Byt gy Rukken uit de pylaaren , eet gy u zat aan

PaterKoffers , 'lees gy u moe aan uwc getyen : maar laat ons doen dat jonge

borden eigen is: wilt gy hem in den hemel prevelen , ik zal hem de hemel
>erby brengen , dan komt hy met myn het veerde.

DE QÜLZÈL. Hans! Hans] gy zyt een verwaatene dol kuyken: ik hel;

Stoffel, neef verleeden jaar meè genomen na Kevelaar, en hy was wel gefhgc

door de devotie , die hy daar zag : gy zyt een ketter, en zag hem gaarne in 't wild.

DE RUYTER. Nigt, gy kent my niet: ik was niet liever als in procejjien

na Kevelaar, ja veel liever als na Keyzerswaart : hoe zou ik met die zilvere

Jampen, en dat pragtig juweel tempeltje , daar dat oortjens prentjen van een
Marien beeldekens zoo koftelyk in te pronk ftaat, in de bogtfpringen!

DE QUEZEL. Gy zyt een God vergeete meafch, maar nu gy de Koning
van Vranhyk dient, zoo zullen de heilige beelden, de kerken, en de Kapellen,

van u wel ongefchonden bly ven.

DE BOER. Ja nigt , maak daar geen (laat op : de Vorften hebben 't zilver,

en goud liever in hunne krygskas, als in de Kapellen :. en de Franje Koning heelt

duyzende uit de Koomfcbe kerken laatcn rooven, zoo dat de Puapcn zeir'hcm,.

LOUYS den BEliLDLSTORMLR noemen
DE RUYTER. Gottes Ereund, und der Pfaffen Feind, dat was een Field,

die zoo fprak, en zoo deed: die Hertog liet de zilvere Apojlelen tot geld ftaarr,

en over de heele waereld wandelen. En d\e'Gioote Louys is niet minder, die

twaalf kartouwen te Straatsbourg deed gieten van de heilige gekerflende klokken
en de kopere grafplaten van de heilige Martelaars uit de Paltt , en Jieize na de
twaalf Apoftelen vernoemen : zulk een heir van Apoflelfe Dragonders, met zulke

Apoficls van kartouwen, daar kan men waar mee zeggen. Men zou 'er geen
Hiretwoten , maar Turken, Jooden , en Heidenen wel goed Franfcb Paaps meé
maaien: op die kartouwen ftond: Louys de XIV. waariyk bejlige befebermer

van de kerk.

DE BOER. Wel, hy is dan befchermer van de kerken, maar vyand van
de toornen, en Idokhuyzen, hy heeft liefde voor den heilige Vader maar nog
meer voor zyn heihae lioel.

DE QUEZEL Och! neef, hy bederft u ook : dien heilig; Koning, van
hem moet ons heil komen,, hy zal zyn fepter nog over de ketters, en 'jooden

uittrekken.

DE RUYTER. Nigt, gy zyt, als al uwe confoorten , te gek gebroeid van
u«e Paapen , om te weeten , wat waar is: en ik zeg u , nu ben ik onder de
Erun/cben, en ik heb honderdmaal die zotte Jdap gehoord van onervaarnegüien,

dat



*3it ze wenfchten na dien Franfcbe Monarch : maar hadden geen maend proef van
die fchoone wenfch, of ze vervloekten dien dwingeland , zyne Generaals zyne
Minijlers , zyne Paapen, en zyne foldaaten. Onze Oudoom te Kleeft die heeft
zoo meenige Paapou uit Holland voor gehad, als hen de broedkruymen ftaken
en ze by hem klaagden, en wenfchten om de groote kerken in de Heden, om,
de procejfien , om de kloofters, om de BiJJcboppcn , om 't Juyden, en byeren
het zingen, en lollen langs de (Iraaten: hy bewees hen daadeJyk, dat het zotte
gedagten waaren, gevoed, en aangerjueekt van ds geordende Paapen, die geen
goed, nog bloed in Holland hebben, en van Franfcbe Refidenten, Envoyées, en
zulk volk aangezet werden, die niet te vreeden zyn, dat ze zoo veel geld jaar-
lyks voor hunne eigene, of kloofters beurs by een fchraapen, maar nog daar en
boven de regeering wel overhoop wenfchten.

DE QUEZEL. Ons Heer, zou 'er een land om Iaatón vergaan, om zulk
fpreeken. Ik ben geruft in dengantfche Oorelog. Die legers zullen zegen heb-
ben, die voor hem ftryden, en die zullen onze kloofters, en kerken wel bevryden"
DE RUYTER. Zy moeten evenwel fchrikkelyk bang zyn , die hevliec

Vrouws beeldjens, met heure trotze kerken, en kapellen; wantPauli, de Pro-
tonotarius Catbolicus is bezig, om een Reauejl in te Hellen, dat dienen zal orrï
alle de heilige fchuylplaatzen van die vergoode heilige Beeldekens te doen ob-
tineeren van den hemel het zelve oilroy , en privilegie, dat eertyds vergunt is
aan de heilige Kapel van Lauutta, die, wanneer haar de Sarafeenen, Muful-
raannen , Turken, en Arabers meenden te verwoeden in 't beloofde land, ont-
fnapte de verdelging zoo veilig, en net, dat 'er niet een van de grondfteenen
in de loop bleef: de Engelen vervoerden ze door de lucht, over de Levant
van vyf mylen van St. Jean d'Acre , daar ze geftaan had , tot in Dalmatien\
daar opperde, en metzelde een hattailtion Engelen het Kapelwcrk vaft : en
wanneer het daar ook haperde, wip ging ze weer over de Golf, en ze ging zit-
ten by de goede vrouw Lanretta, waar van ze nog de naam- draagt, daar zou
ze ook gebleeven hebben, maar om alle verzekerheid verhuysde ze nog eens
hoe wel ze in de buurt bleef.

*

DE QUEZEL. Heer! neef, ik kruys , en zegen my zelve van die mira-
kelen: ik weet ook, dat ze waar zyn, en dat'er duyzenden bekeerd wierden
die de heilige Kapel door de lugt zagen dragen: maar men moet van zulke won-
deren met devotie, en niet gekfeheerende fpreeken: de poort van de drie Kcv
riingen, de Sel van den heilige Alexio, buiten Saragoffa, en 't Biechtkamertjè
van St. Jeroen, van Noorfwyker houdt in Holland, zyn zoo dikwilks door de
gratie van Engelen opgenomen , en vervoerd. Als zoo een heilige zaak ver-
zocht wierd, van de goede Paters van de Oratorien, of anderen, dan zou dat
wel van den hemel toegedaan werden : en welke Kapellen zyn dit al , wedder Huns?DE RUYTER. Dat zal ik u zeggen, nicht. Als dit hemelfche Re-gae/l wei
gerefumeerd is , en over al door, ennagezien, dan zal het onderteekend werden
van alle die goede Herders, en .Herderinnen, die nu de heilige fchaapenvoor
hunne wol zoo wel hoeden , en zoo ruym fchootig zyn met hemelfche zege-
ningen, voor de zilvere te ruj'Ien.

Eer-
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Eerflelyk, die van Hat, van Laken, van Terfonteine , van Scberpenheuvel ,

Haandel, en van Kevelaar; want die legsen op den Z<w//, en zyn de ftoot-

kant van den oorlog

DE BOER. Wel zoo zeker , dat zou moy uitkomen, dat al dat heiligdom
hier van daan zou raaken: maar zeg my eens: zouden ze veiliger in Italien

weezen, daar de Franjeben zoo veele kromme fprongenmaaken? ik denk van
neen: Paftoor Herbert heeft, al eenige maanden geleeden, verteld, dat de
Fans de fchatten xznLontte na Aneona inzekerheid zou vervoeren, om dat de
Franfeben de heilige Vrouw aldaar niet zouden brengen tot de zedigheid van
hunne Hofjufters, die zoo kaal zyn, dat ze geen juweelen

, goud, noch zil-

ver meer te draagen hebben.

DE RUYTER. Hoor, Stoffel neef, zy konnen niet flimmer komen al*

zy zyn: de eene (laat in duyn, de andere inpeelmoerafch, diein't Hageland

,

en de andere hier, of daar in een heide: maar daar bedaagden de mirakelen
beft: 't was onder de boeren, turffteekers „ koolbrandcrs, fchaapers, en bee-
ren hoerders beft, wat geloof te zaaijen ; wat quaad was 'er nu aan? want de
heilige beelden hebben nu heure beurs gemaakt ; dat ze nu in de groote , en
fterke (leden op renten gingen leeven? was dat niet wel.

DE QUEZEL. Vedder Hans, gy deugt niet, zulke woorden komen uit
een boos nert, maer die heiligen zullen by u noch wel om hun wafch komen.
DE RUYTER. Pots duyzend, had ik ze zoo na , ik kreegze wel nader.

Och ! 't is met de goede luy goed doen te hebben:, die heiiige Beeldekens
laaten zich zoo gemakkelyk handelen : zy hebben de deugden van de oude Mar-
telaars overgenomen , die zich lieten plukken , en mishandelen , zonder een
quaad woord , zonder een quaad opzicht. Ons volk knapte al de kallen van
de Saerijly van Marienboom: onze Generaal Bouflers was quanswys te heilig, die.

wilt'er niet van, maar de goude, en zilverefranjens, kanten, en Pojjemcntvn,
en een goudlakens cboorkleed wierd evenwel voor hem gehouden : twe züvere.
lampen waaren weg: hy zwoer, dat hy die dieven zou doen hangen, dat hec
kanaillie was , dat moeskopte, en op merode liep : dat het den Koningleed zou
weezen , dit te hooren , maar zyn dommis Marillac liet daarom niet na , hec.

zilver vergulde Crucifix aan te nee-men , dat mee achter om gehaald was.
DE QUEZEL. Grouwelyke dingen! dat kan ik niet gelooven.

DE BUER. 't Is evenwel waar, nigt: ik heb een, uit dat Klooflergeviugt,
verfteeken: ö daar is zoo huys gehouden: en die zoete Nonnen zyn ook niet vry
gegaan daar digt by , of ze willig, of onwillig, zulk een martelkrcon droegen

,

dat laat ik in zyn geheel. Maar men heeft 'er al gevonden, die 200 't niet uit
heiligheid w-as, 't geweld van zoo veele venten niet hadden konnen doorftaan.

DÉ QUEZEL. Och! die arme fchaapen, och die vermoorde zuyverheid,,
fterren in den hemel werdenze, maar wee die bloedhonden, die grouwzaame
wolven, wee.

DE RUYTER. Nicht, gy zyt zelfs wel een dobbeld fchasp: malloot \ als,

de wolven in zulke kooijen komen v dan vindenze wel fchaapen, die gegeeten
stillen weezen! «laat aan kan men- beft- zien,, dat de Franfeben voor de heiligen

TOP"
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zorgen. Nichtje, gy lytlulk een zoete Qtiezeltje , ze zullen u ook nog eens

caticbijeeren , en van goed Catholyk, tot Frans Rooms reformeeren , dan zult gy
de vrugt van uw zuchten , en bidden, om de groote kerken, en kloofterseertl

te deeg proeven, met alle die andere domme yveraars, die met hunne onty-

dige klap , zich zelve in ongemak fmytcn, de braave luyden met vals nieuws,
zaamen gefmeede brieven, en geleende huurlings praat ontruften, die niet ver-

mogende, wat zy begeeren, willen innaaien hun verderf, als het Troijaan

s

paard: zy zullen vaaren, als de katjens met de Vos^

DE tVJhZEL. Tatert gy al wat aan, wedder Hans: wat is dat voor een
quak ? 't zal een Corps de Gardes praatje weezen, Maar evenwel gaa voort-

DE RUYTER. Daar was een oude VOS, die op alk boevejagt wasafge-

rïgt: deze bad een heek SCHAAPSKOOY bek afgeholpen, zoo als ik u gaa

vertellen-: de VV'ACL1THOND had by flaapcndc by de keel gegreepen, opgeknapt,

in zyn huyd overtrokken: zoo toegerujt , ontftal by den HAMEL zyn BEL,
deed de beek KUDDE die BEL volgen, die met haar W.AGTER meende vei-

lig te weiden, tot dat by ze op zyn fchoonfie had, 'tvetfie by de lurvcn kreeg , de

overige verftrooide , en de'KOOY leegmaakte.

Dit klonk door, elk hoede zich war dien VOS , de nood deed hem om hulp denken :

by [teelt een MEREMYTEN KAP, en preekt de PASSIE, neemt de BOE-
REN in met zyn heiligheid, en knapt hunne GANSEN, nog meer door 't nieu-

we fcbelmjiük bekend , myde hem ieder
,
ja men bc/loot , hem in zyn NEST aan

te vallen , en zyn loon te gecven : waarom hy in den drang zig bediend van een

KOORKLEED, gcflooknvancenMAlTRE CHANTRE: byleertdeHO-

MILIEN zingen, en gaat uit keren: zyn KRUYN had hy haten fchceren ,

en z\n flaart in WYWATER gejleeken. In zulk een toefiel kreeg by eenige

jmge POESJENS aan zynfnoer: dk lulden hem na, en maanden 't heek land

deur van deze nieuwe heiligen : in 't kort mifle men eenige van die MUSYK
DISCIPELEN: bier vond men de vlokken van de een, en elders 't hair vaneen

ander zyn vacht : de oude KATERS en KATTEN krygen lucht van de mis-

greep der kleinen, lic vliegen dien ZANGMEESTER op de huyd, plukken hem

kaal, krabben hem de uogen uit, en betaaien hem zoo 't leergeld van Je onnozele

KATJENS verdiend.

DE BOER. Nicht, vertel dzt euakje voort, maar onthoud 'er de zin van.

E Y N D E
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DE GEPLUKTE TAPOEIJER.

Dc'Boukanier, de Kaaper," de Schot,

DE KAAPER.
Lng leevc de Kyzcr! lang leeve de Koningin Anm\ lang Ieeven

onzen Souvereinen ! Oorlog ! oorlog ! oorlog ! wel , dit werk is

zuiver ! op zulke verbonden kan men noch 'c zeil gaen :* die

Magten fluiten, en voeren uit, dat ze fluiten. Dat de Groote

Wilüam noch eens opzag , 't zou zyne heilige fchaduwe noch verheugen

,

de vryheid van Europe, in zyn geboorte gebragt , door zyne herflènen ge-

haald , door zyne arm opgequeekt , door zyne nagebleevene voorzichtig-

heid , te zien in de ftaat , van op te waifchen tegen de ondermeining van

den lang ge^affèerd hebbende dwingeland.

DE BOÜKAN1ER. Tegen wien hebt gy 't ? welk een dwingeland is

deze nu?

DE SCHOT. Dat is licht te raaden : de Fianfche Klng, of Tyran , die

hoe ouder , hoe boozer werd : miflchien ook hoe botter. Die oorlog had

niet gedeclareerd moeten werden , maar geduurd hebben , zonder die vals

geblankette vredens , die hy iu nood zynde , afpragt, en ze verkreegen

hebbende, zich noch beroemt, dat hy ze geIchonken heeft. Altyd moet

het einde, en 't oogwit vaneen oorlog, vryheid, en vrede zyn: maarzoo

lang als de eene verfchopt , en de ander belaagd is , blyft de reden van

oorlog , en de laft : en zou eeuwig duuren , in de landen van 't groot ver-

bond , indien deze dwingeland eeuwig leefde : want trouw , woord, en

eed , zyn noch onder ons
,

ja onder Bandyten waardig, maar gelden by

hem niet , als om de vroomen , die zoo boos niets van anderen konnen

vermoeden , te verraflehen.

DE BOUKANIER. Dan moet hy Koning van al de Boukankrs we :zcnf.

Want i
!< hou myn woord wel valt , als 'er winlt m fteekt, maar als ik 'er

gevaar by zou lyden, dan zou ik al denken:

Plutofi que je tue Ie diable
,

Ov.e Ie diable me tue.

't Is bejl den droes van kant gemaakt
,

l-M dat men zelf daar toe geraakt.

W««5
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Want wy geeven, of neemcn geen quartier: elk mikt op ons, wy op elk;

hy doet even eens , en lydt even eens.

DE SCHOT, 't Is goed, dat men dat van u weet, of hettepasquam;
van hem weet het nu de heele waereld , zoo dat zyn kerfftok yzer is , hoe
wei hy alweer tot zyn ouwe kunften toevlugt neemt , en nog te mets een
nieuwe gek werft, egter zal zyn werk , op zyn cyd in duigen vallen , en dan
cindelyk eens een waare vrye vrede ftaan, en bloeijen, als die oude Tyga
gemuylband, die oude Draak, neergeworpen, en gekeetendis: maarAV/-

buif, zeg my eens, wat voor een volk zyn de Boukaniers? onder wie zyn
ze? waar woonen zy?
DE KAAPER. Dat is even eens , ofge my ofvraagt , wat volk zyn

de Kaapers? waar woonen zy ? onder wie zyn zy? zyn ze Ooft, oilVcjl-

Indifcbe Roovers ? vraag ook eens 't zelfde aan de Rasbuien, de Kalnükkcrs,

de Horden van Tarten, dé Kofakken, en zulk foort: ja laat ik zoo ver niet

Joopen , de Pagies , de Paapen , de taafelfchuymers , tut , tut , ontelbere

natiën : zulke foorten vervullen zommige zoo veel , andere meer graaden

van de waereld: de vette foppen , de plundering, 't ongebonden leven

,

't gemak , zyn de vorften , die hen beheerfchen , tot dat ze meeft een
quaad eind krygen. Wy kennen malkander , maar dienen onder ver-

fcheide vlaggen, meefl: al om 't zelve loon, dat is nieuwe hoop, en oude
wonden: en de Kilbeiif zegt wel , den Franfcbe dwingeland Koning van de
Boukaniers noemde : hy is ook Koning van de Kaapers, maar evenwel

met dat onderfcheid , dat onze reine neering met zuivere commijficn gaat,

en hy berooft , en befteelt ieder een , zonder commijjie.

DE SCHOT. Hola! hy heeft commijjie van zyn meefter, en lacht met
de overigen.

DE BOUKANIER. meefter ! meefter! neen, dan erken ik hem niet

voor Koning. Wy moeten een baas hebben , die meefter van allen is.

Wie is zyn meefter?

DE SCHOT. De vyand van 't menfchelyk geflagt , wiens plaats hy
bekleedt , doende niet anders, als elk mtzyn Paradys helpen, de gaaven

van den hemel , met fourageeren , verhouwen , branden , en blaaken , ver-

delgen de lichamen met de beedelzak , de galey , 't fchavot , ftrop,

zwaard, en vuur pynigen , de zielen met afgeperfte, en geveinsde kerk-

dienft verdoemen, en tot afval, en wanhoop brengen.

DE KAAPER. Dan behoort ook het tiende van zyn beuit aan zyn

meefter,

DE
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DE SCHOT. Daar voor moet hy inftaan. Maar, 't was te wenfchen

,

dat hy beter wierd, hoe wel ik het even eens vervvagt, als van de ouwe
wolven, hoe ouder hoe boozer. Maar zeg dan ten minHen Kilbeuf, waar
dat gy t'huvs behoort.

DE BOÜKANIER. Ik ben opgevoed in 't Wcflen van Jxtcatan : wy
hebben een manier onder ons , dat niemand zyn vader , of moeder kent.

Als een kind zoo ver is , dat onderfcheid kan maaken, moet het vanzyne
ouders fcheiden , en gaat van man tot man de heele buurt door : het leert

wel zwemmen , fpringen , loopen, en fchieten: als eenjongen tienjaaren

oud is , moet hy meè op togten gaan , harden tegen zon, nagt, en re-

gen : en fommigen onder ons houden een vaertuyg , anderen 't geweer

klaar, wy zyn altyd gereqd, voor die ons. eerft aanzoekt , als- 'er maar vet

op valt.

Als 'er zoo iemand met ons accordeert , dat gefchiet door onze oudfte , die

iluyt na zyn zin, en dan volgen wy op , 't geen door hem geflooten is : maar

als wy voor ons zelfs op togten gaan , dan fpoelt men die de voeten , die

men op de barken vindt . welke in onze handen vallen , om dat ons nie-

mand ontdekken, of nafpooren zou: zoo befchaaren wy, 'tgeenwynoo-
dig hebben : en in die tyd , dat wy op togten uit zyn, fchieten eenigen,

die in 'tgehugtblyven, zoo veel hoornbeeften , om dehuyden, en klein-

der vee , of wild, als tot mangelen, koopmanfehap , of kolt vereifcht

werd.

DE SCHOT. Maar , hoe veel land beflaat uw volk zoo met mak
kander ?

DE BOÜKANIER. Jucata , Hifpaniola, St. Domingo, Jamaica, Mar-
tenique , Tabago , Nevis, St. Eujlacbe, en meer Eilanden rondom de Golf
van Mexico, eu die van .de Cannibales hebben meefl een naam, maar zyn

noch vyanden , noch vrienden: wy leven nacuureiyk, de iterker demptdc
zwakker, en n'.emand vertrouwt een ander.

DE SCHOT. Wel , wy hebben al veel beleefdheid van- uw volk ont-

fangen.

DE BOURANIER, Ila, meefter JVrigt, dat had reeden : wat konden
wy van malkander haaien , als.ilaagen ? en wy. aasden te zanien op de
.Spekken.

DE SCHOT. Den Earl , ofTatfur, heeft met meefter Smits, ondeiv

hond , voor de gezonden , en kruiden en ververfching voor zyne zieken

tan u gekreegen , en bedankt zich zaer van de uwen.

DE,



( 7)
DE BOUKANIER. Wy meer van hem : Hywasbraaf, ftout, cngeHeretu:

van alles wat 'er viel, gaf gy ons het beite deel : maar Pointy heeft ens ontrouw
beweezen , bedroogen , en uitgelagchen toe: daar hy nochtans niet een ding
zou uitgevoerd hebben, had hy ons niet te baad gehad: maar 't geen ons tegen
hem verbitterd, en de Franfibe naam ftinkende gemaakt heeft, was hetfchelm-
ftuk , aan Martimque , daar ze dertig van de onzen opknoopten , om dat zï
hunne portie begeerden van een uitgepiunderde Parochie. De Spaiigiaards had*
den hun goed gebergd in de kerk , die met een fteene kerkhof op een hoogte

,

ais een Fort, bewaard iag , St. Antonio de Roccarica geheeten: zj waaren afge-

weezen met groot verlies, en bleeven in een kerk 12 leguas daar vandaan, om
te calefaaten: daar zweert ons Pointi , dat wy de beuit in de kerk zouden half

deelen, indien wy daarop losgingen. Wy zetten by nïgt door 't bos, endne>
hondert fterk, voor dag op de muur aan 't beklimmen van achteren, ftorten'er

op in, matzen de Spekken, en saven fein , dar. het geklonken was: de Franfihex
komen 'er op toe, plunderden de keik op een grouwelyke manier , mishandel-
den lchandelyk de vrouwen , en vermoorden de Pnefters: wy wagten onsdeek
Geen ding minder, de galg was 't loon die daar om fpraaken.

DE SCHOT. Dat is dobble fchelmen werk : en haalden gy luy daar van
geen revengie?

DE BOUKANIER. Wy waaren overmand : 't is evenwel niet onbetaald
gebleeven: want wy vonden, over land voort moetende, zoo hier zoo daar wei
vyftig Franfcben kapot gemaakt. Maar nu zullen ze niet een van al At Boukaniers
aan hun fnoer krygen : nu zy met de Spekken het eens zyn , en hen befchermen
moeten, nu is onze tyd gebooren,.

Dii SCHOT. Onze is niet minder: wy zullen zaamen beter kameraadfehap
houdtn , en onze vrienden, de Hollandfcbe en Zeeuivfcbe Kaapers : dat za-1

2aamen een Tripte Alliantie geeven.
DE KAAPER. Myn gedagten fpeelen niet als op de togt na die Antilles. Ik

heb het belle volk van de waereldfcheep, en daarby kennis van alle de kuiten,
inham aen, en kreeken, ik verzeker ons fchoone beuit van dien hoek; hebt ge
noch. lu ft, allebey? my dunkt gy zyt mannen , wy zouden malkander gelykerc:

wilt ge een torn waagen , i,y zyt my welkom" met al myn hert, als broeders?
't zou onze eerfte reis niet weezen die goed v/as. Heugru-niet Schotsman, dat

wy op ii Pon voeren, met onzo Amfterdammer , zoo ik geloof, die daar zoo
eeriyK dood bleef, en zyn viBorie niet beleefde?

ÜE SCHOT. Zou my dat niet heugen, Kees de Gryp, die torn tegen /fc Lal ere1
,

Bygei, wy bakten 't hem evenwel braaf: dat was een defperaat bakkelijen : de Latere

had+CO. man op expres om opdrt Pcsjagt temaaken : wy mogtenzoo een 120 man
mtmasken ik wil v; el bekennen, dat ik dagtvdat hy ons zou genomen hebben. Zulk
een Fregat ! z 1 veel kanon ! zoveel manfehap! 't was van alles ruyi'n drie tegen een

DE KAAPER. Ja Schotsman, zy proppen hunne fcheepen al vol volk, en
hebben daïr van nok al diitmaals voordeel, maar dat men ing.'tal mift, moet
mei met k"ene ftoutheid goed maaken: 't zal nik weer op een fcheereu gaan:
de meefte Kroonen zullen doen, als de wakkere Koningin Anna gedaan heeft,

die den oorlog. verklaard heeft op den zelve dag v als tnyae Heeren deStaaten

>
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Generaal by ons: ik heb die declaratie hooren leezen: ze was ruftig, ftreng,

waar, en kort: en ze vertoonde de onvermydeJyke noodzaakeiykiieid van dé
wapenen, van het verbond, rie booze gangen , die de Fraufcbe Koning geduu-
rig heeft gegaan, om alleen nieefter te wiilen fpeelen , o\er al o'e andere Ry-
ken, en Staaten: ze toont de pligt te voldoen van een, die 't gebied heeft, ia

het waaken, voor haar volkeren, en haarebuiren, welweetende, dat iemands
eigendom gevaar loopt, als zyn huurmans huys brandt: zy zegt ook daar in,
dat'er zoo lange tyd aan dien Dwingeland is gegeven , om te voldoen aan 't

regt , en de vryheid van andere landen, en zy wil, dat daadelyke ter zee, en
te land, elk van haar Generaals , en Admiraals, op zyne ingeilokte voordeden
zal los gaan.

DE BOUKANIER. Hoe* zullen 'er dan zoo veelen tegen een komen? is

dit de manier by uwc volkeren ?

.DE SCHOT. Ja: die van America, 't zy zuyder, \ry noorder deel , hebben
een gewoonte getoond in hunne denden, als ze van de Spangiaards , Fortune.
fen, of Franfcben ondergebnigt wierden, van eerfl onder een te fchiften, mal-
kander vernielende, in de plaats van die buitenlandfe bedriegers tegen te gaan
en dan die nieuwe overwinnaar om 't eerft toe te vallen: dit doen ook de Afrï*-

caanen, en Afiatifcbe volkeren, waarom ze ook ligt onder Monarcbyen gebragt
zyn. Maar Europa doet anders : zoo dra als een van haare grootfte magten de
anderen overweegt, fluiten zoo veel mindere in een , om de magtiger te eve-
naaren, en hoe ze ongelukkiger zyne overwinningen meer zien, hoe ze ftand-
vaftiger in die verbonden, zig zelve ftevigen: zoo lang tot ze zulk een Dwinge-
land door 't verduuren, of Oorlogen, of door geluk, en dapperheid verneede-
ren. Nu waaren'er magten in Ettrope al zo agtbaar, als die van de Fraufcbe
Koning, maar ze heerden niet met die eenhoofdige dwingclandy , alshy, over
de goederen, gemoederen, en lighaamen van zyne Ryksvorften, en volkeren.
Ook heeft niemand zulke gekken, en verflaafde onderdaanen, als hy, waar
door hy opgeblaazen, (leeds vermeerderd heeft zyne magten i, gebruikende be-
diiegeryen , valfche eeden , en allerlei fehelmfe ftreeken : hier tegen hebben
wakkere hoofden zig gekant, wakkere pennen gefchreeven , wakkere handen
gevogten: de Kyzer, onze Koningen," en de Verecnigde Staaten, die van ouds
tegen zulke overmannende Tyrannen hebben gehardebold, en hert, en raad ge-
noeg altyd toonen, hebben nu deze kat de bel aangedaan : hy beweegt niet of
elk kan op zyn hoede zyn , en zy zullen hem eerft zyne fprongen na bulten
wel beletten , daar na in zyne ingewanden wel inbooren , nog ruften, eer de
legte weegfchaal vaft, en zyn dwingelandy los is.

DE BOUKANIER. Hy moet geen wys man weezen, dat hy alles alleen
wil hebben, dat hy gelooft, doorzien doenlyk, hetgeen onmoogelykisgeweeft
voor alle zyne voorzaaten: 't is zeer ongeregtig, dat hy zoo veele booze ftree.
1 en aan elk heeft laaten zien, om zich zelf alleen, groot, en pragtig te maa-
ken , zoo dat ze nu zaamen , op hem vallen.

DE KAAPER. Dat is echter klaar, waar, en volmaakt voor ieders oogen
open gefield in de oorelogs verklaring van onze Heeren Staaten.

DE BOUKANIER. Dan zal 't hem niet beter vergaan , als in de wysheid
der

c
jncas by ons in een Fabel geleezen werd. Zee.



(7 )

Eeéker TAPOEIJER had een VOGELTJE gevangen, dat my LOERY
of. PARKYTE noemen: dat wilde hy dooden, om zyn fchoonefaart , in z\n
vedermuts te plaatzen: 't VOGELTJE belooft hem, zoohyhcnivrywillaaten,

drie goede raaden te geeven : hy neemt dat aan :

De cerfle was, gelooft niet, 't geen oninpogelyk is.

Het twede

,

onderneemt niet , dat oridóenlyk is.

Het derde, denkt , dat ieder het zyn weênpi begeert.

De TAPOEIJER laat het VOGELTJE los : het zelve zullende bezoeken,

ef hy gek, of wys was, lagt hem uit, met te zeggen, had gy my gehouden, ik

heb meer als thicn pond goud in myn krop, 't geen my belet te vliegen door dé lust

De TAPOEIJER gelooft het unmoogelyke , tewceten, dat zulk een VOGELT-
JE van een hand breet groot , zoo veel goud binnen had: hy vliegt tnbezuifl de
'takken op van een COCOS boom, en wil 't VOGELTJEm vliegen: deboom
breekt pof, daar bonjï hy plotslyk op de rots neer , dat hem het bloed uit bethers-

fenloos bekkeneel Jlorte ; hy was KAPOT: maarzoo in onmagt leggende, plukte

ieder VOGEL zyne veederen weer van zyn kop , armen , en middel 'weg* die
'

hy hen ontkneveld had: de PARKYTE hadwyshehl, en waarheid gèfprookèn,

en de gekke vyand was den hals gebrooken.

DE KAAPER. Scheep, mannen, fcheep: laat ons ook wat plukken.

AFSCHEID
Van ESOPUS in EUROPE.

Zoo aanftonds word ons hier in de Eüfefibe velden door Merkuur de ty-

cing gebragt, dat het vuur, 't welk lange tyd onder de aflche gejfrieüld

(leeft, einddyk tot een heldere vlam is uitgebóriterr, en dat dé niéeite
geweften van Ettrope, om welke door Fabelen ie ftigten, en re vêrmaakert
ik myn geleigéeft denvaards had afgebonden , doorhoogenoodzaalykheïd
in een openbaare oorelog geraakt zyn. Hierom heeft de Goddin der on-
deraarfehe ryken my bevoelen, van u affcheid teneemen, en vooreenige
tyd. vaarwel te zeggen, noguns mee verlof , en vergunning, vanbveenige
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aanmerkelyke voorvallen , dog in een andere gedaante herfchept , weer
te moogen verfchynen: want

Ubi renm tefliinonia adfunt, non opus efl fabulis.

Daar de zaaken onderrigten,

Kan men met geen fabels ftigten.

Regifter over Efopus in Europa.

19 De Franfche Degen , de Sleutel , en
het Bonnet.

20 Ptolomeus,Copernicus,en Merkuur,
over de Zon.

21 De Leuterbol van Dieft, de Hond,
en de Pikbroek.

22 De Italiaanfche Waarzegger.
23 Het Heidinnetje.

2+ Opera van Andromache.
25 De Horlende Kollendans op Til-

burn.

2ö De Koekkoek onder de Kroonvo-
gels.

27 Nebucadnezars Beeld.

28 De hobbel in de wacht op de Haaze-

Jagt -

29 Europe nooit voor Een.
30 De gedwonge Mars gaat altyd

dwars.

31 Het Cremoneefchc Vreugdevuur.
32 De Spaanfche Carravaan.

33 De gefchooren Hoop.
34. Europa in Rouw.
35 De Waarheid boven AI.

30 De Gefopte Bedrieger.

37 De Ondekte Eenhoorn.
38 De Grnote ChrirtofteJ.

39 De Mifleide Poesjes.

40 De Geplukte Tapoeijer.

Efopus in Europa.
De Toverlantaare.

De bezwoore Schim.
Hanfop op de Koord.
Hikhakken van den Tel.

Het Gefchil tuilchen de Franfche
Haan , en Lombaardfche Hennen.

7 Tveift tuilchen de Spaanfche Ginet,
en Franfche Mazet.

8 De Italiaanfche Vos in het Geal-

lieerde Tuyghuys.
9 Rouwklagt vandenFranfcheApollo.
10 Saamenfpraak tuffchen Mariorio,

en Jacquet du Moulin.

1 1 Graffchrift over een der Vaders van

Jacquet Bandyt.

12 Byeenkomll der Mogendheden in

het hof van den Leeuw.
13 De Tyger voorThemis Vierfchaar.

14 Saamenfpraak tuffchen de Wichel-

ftok en Smeltkroes.

15 Saamenfpraak tuilchen het Valies en

de Myter.

16 Mutroozen faamenfpraak te Port a

Port.

47 De NapelfcheHengft, VilTcher,en

Pikeur.

18 DeOngerf.hePallafch,endeBoere
Canüta.

E Y N D E.
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